
367 

 

 } حرف الالم {

 قال رضي اهلل عنه
هذه القصيدة قالها عند قدومه املدينة املنورة لزايرة س يدان  

وحبيبنا محمد صىل هللا عليه وآ هل وسمل وهو مقابل الرضحي الرشيف 

نشاهئا خلق كثري من آ هل المين والشام وذكل يف عند وحرض  ا 

 ه ويه هذه : 917س نة 

 بظل خنيلها والضــــــال وآ خن  ال طاللقف ابملطي حضى عىل 

قــــــبال  وآ خن مبـــــــــــــزنةل قبال قباهبا  فهيا حمل القرب وال 

 فهيا وراح هبا من الـــــــزنال  وهبا ال ماين وال مان ملن غـدا

 واجسد عليه جسود ذي ا جالل  ترهباواحطط رحاكل وانطرح يف 

 عند لك جمـــالفوق املفارق   فيحق آ ن يذرا فتيق غبــــارها
 لنعالـها يف الصــــبح والآصال  آ وليس مسحب ذيل هند موطئا

 وحملها من دون لك حــــالل  ومقيلها فيــــــــــه ومسمره هبا

 يف بردها اكلسارع امليـــــــال  فلمك متشت يف ربــــاه وآ قبلت

 وبدت هلم بأ دلـــــــــة ودلل  وجلت به بدر اجلبني ل هلــها

وغدوا برؤيهتا جنـــوم معايل  فمتتعوا بس نا حميـــــــا حس هنا
1
 

 وبريق ابرق ثغـــرها املتاليل  فوحق طلعهتا وهبجة خــــدها

 وآ ثيث فامح جعــــدها املنثال  وجبيدها قسمي ورائق ريقــها
                                                           

1
 ابفضل : جنوم كامل  
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 منه جفـــمل لك ذات مجــــال  وجاملها اللكي البس يط ومارسى

 للكون كــّون آ هل لك كامل  من فيضــهوكاملها الفرد اذلي 

آريب  ومىن الفـــــؤاد وغاية الآمال  لهيي املراد ومطلــــيب ومــأ

 السلسالمريض وظمل رضاهبا   ومنظرها شفا غريضووصالها 

 مكواقف احلجاج ابل جــبــــال  ومواقفي يف ظل آ فيــــــا ابهبا

 حتت ذات اخلالكطوافهم من   وتطويف حسرا بدارة دارهــــــا

 كمتسك النساك ابل ذيــــــال  ومتسيك بسجاف جانب خدرها

 عندي وسعي املروتني حبال  والسعي بني رايضها وغياضها

 وجناهنا الرحب املنــيع العايل  ولبييت املعمور بيت مبيـــــهتا

فلقد حظيت بعزة ال جالل  فلنئ دعاين احلظ عبدا عندها
1 

آ صل الرجاوبلغت غاية منهتيى 
 مهنا ونلت السول آ ي منـال  2

 برشاي ذا فتح بغري قتـــــال  فامحلد هلل اجلواد ظــــفرت يــا

 بل حقــــه ا ين س بقت رجال  وعلمت من عمل اليقني وعينه

 والبدر من آ فق القبول بدا يل  رصحتهذي ال شارة ابلبشارة 

 الفـــــــرع والآصالبلقا كرمي   ومنحت ما آ ملته وزيـــــــادة

 منه البحور متوجت بسجال  زين الوجود وجلة اجلود اذلي

 جمي اجلالةل عــــني لك تعايل  حاء احلياة محمد هاء الهــــدى

 ماحــــد شعري مابلوغ مقايل  ماذا آ قول وما ذا آ مدحه بــه

                                                           
1
قبال    يف نسخة : فلنئ دعاين البخت عبدا عندها * فلقد حظيت بعودة ال 
2
 يى مارمتههت ويف نسخة : وبلغت غاية من   



369 

 

 ملاك ولفلــاك عىل ال مجــــال  يف مدح من لوله ماكن كونت

 جدالحرج عليك ولت حني   وحدث عن معاليه فال فاطلق

 فاطلب وسل ماشئت غري مبال  ومع الوفود مقابال لرضحيـــــه

 ايخــــري خلق الواحد املتعايل  وقل السالم عليك ايعمل الهدى

 جىل دجنة غمي لك ضــــالل  منا السالم عليك اي من ديـــنه 

 آ هل ال رض ابل فضالقد مع   السالم عليك ايمن فضهل منـــا

 ـمعروف وال عراض للجهال  منا السالم عليك ايذا العفو والـ

 ومهت غيوث اجلود ابل س بال  منا السالم عليك مابرق رشى

 وروى حديث البان روح شاميل  منا السالم عليك مابكر الصبا

 ركبا وحرك ساكنات احلــــال  حدىمنا السالم عليك ماحادي 

ـا  يثار يف ال كثار وال قــالل  عليك ايمن شأ نه الـمنا السالم 
1 

 وتبلبل املش تاق ابلبلبــــــال  هب الصبامنا السالم عليك ما 

 عمل املهمين ذو اجلالل الوايل  منا السالم عليك عــدًا  لكام

 فنن مطـــــــــوقة ببيت عال  منا السالم عليك ماغنت عىل

 متتابعا متواصـــــــال متوايل  منا السالم عليك دآ اب رسمدا
 يف ليةل خفــــرت آ لوف ليايل  ايمن رىق الس بع الطباق جبسمه

 فعربت عنه وزدت يف الرتحال  فهناك جربيل تأ دب واقفــــــا

 كذب الفؤاد فيا لتكل جمايل  حىت بلغت القاب آ و آ دىن وما
 التايلوقف ال مئــــة يف املقام   جليت فقمت آ مام حرضهتا وقد

                                                           
1
يثار يف ال قوال وال فعال    ويف نسخة : مين السالم عليك ايمن شأ نه ال 
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 تقفوك يف ال قوال وال فعــــال  فالرسل صفت واملالئك صففت

 جربيل فامي جاء يف ال نــفــــال  ونرصت ابلرعب املهيب ميده

 مكل اجلبال عىل العدو القال  وآ ىت ل طبــــــاق اجلبال مبكة

همـــــايل  فصفحت عهنم راجيا ذريـــــة   صلحاء فيا هلل من ا 

 ملا بدوا بقطيعة ال وصــــــال  فمل تك قاطعاحصل املراد به 

 عيناك برشين بنجح سؤايل  فبحق من آ عطاك ماقرت به

 يل يف حيايت واملاميت مــوايل  وتولين دآ اب وساعدين وكــــن

 شغفي ل عطاه بغري مطــــايل  وامح امحلى يل واسع يل فامي به

نين بك واثق  حبايلومبمي جمدك قد وصلت   قل قد فعلت فا 

ذا الوفود قضت لها حاجاهتا   كرما ملوك ال رض ابس تعجال  وا 

 آ بواب غريك لتشد رحــــايل  فأ ان اذلي جبميع حاجـــايت ا ىل

 يف جنب عفوك حامل ال ثقال  فل نت آ نت لها وتكل حقرية 

 وعىل الصحابة لكــــهم وال ل  صىل عليك هللا جل صالته

هـــــــوال  ا ىلوالتابعــــــني هلم ابحسان   يوم ترىج فيه لل 

 عظمى حتل عقود لك عقايل  فتقوم تشفع للجميــع شفاعــــة

 حظ ينافس يف عال وعاليل  وتقوم اثنية فتـــــنقذ لك ذي

 س بق الكتاب عليه ابل غالل  وتقوم اثلثة فتــــزنل من قىض

منا  مل آ حكها صوان لها عن قــايل   ولعل رابعة تكـــــــــون وا 

 مادامت الآبـــــــــاد اكلآزال  فكل املفاخر والفخار بال مرا
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 وقال رضي اهلل عنه 

 وشقيق والش بيل وشهرة حالــــه  ايرب ابلش يخ اجلنيدي وخالــــه

 طي ومعــــروف وطيب وصاهل  وحبيب العجمي وداود فــــــىت

 برساه يف ال رسار من سلسالــه  والتسرتي ادلار سهل ومارسى 

براهمي صفوة آ دهــــــــــم  وفضيل الضايف عىل افضالــــــه  وبرس ا 

 متحمل ال ثقــــــــــال من آ ثقاهل  وبشاه كرمان واببن حنيـــــــفهم

 حلفاه مل حيتج خلصف نعالــــــــه  وبرس برش طيب ال مس الــذي

 جايل صفا آ رسارمه بصقالــــــــه  والواسطيُّ جامل آ رابب الصــفا

 تيجان خفــــــر من عظمي جالهل  وجليل جيالن اذلي قد توجت

 ــملكوت ابلبازي لبعــد جاللــــه  مولي عبدالقادر املنعوت يف الـ

 خفقت قبول القــرب من اقباهل  والشاذيل املدعّو ابحلسن اذلي 

 من آ وله خـــــــري نواهلومنيل   وسفريه املريس عيـــــــــبة رسه

 وحامة عمل الرشع اكف كاملــــــه  وآ مئة ال سالم اعالم الهـــــــدى

 وآ بوحنيفة من جـــــــــال جبامهل  سفياهنا الثوري وابن عيـــــــينة

 والشافعّي وحــــــــــزبه ورجاهل  ظمل اجلهــــــــــاةل واملمكل ماكل

ذ ذاك مل ينسج عىل منـــــواهل  وة حنبلوبأ محد احملمود صفـــــــ  ا 

 وصالحه املصيون عن اخاللــه  وبفخر شرياز آ يب ا حساقـــــــــــها

 وهباء همــــــــــــذبه وزهر جامهل  وبرسه املنشور يف تنبـــــــــــهيه

 س بل الصواب بصائبات مقالـــه  وحبجة ال سالم مرشد آ هلــــــه
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 ومبا حىك ال حــــياء من آ حوالـــه  ووجـــــــزيهببس يطه ووس يطه 

 مهناجه من عـــــني عذب زلهل  وضياء جواهره وما آ بـــــداه يف 

 من ليصون السول عن سّواهل  ايهللا ايربـــــــاه ايغوثــــــاه يـــــا

 ا ين مؤمل طلق عقد عقـــــــاهل  فرج عيّل واجل من قليب الصدا

 وآ رحه ايمولي من آ غاللــــــــه  الغم عنه وجنــــــــــهوآ زح غيوم 

آماهل  وآ ذقه برد ال مــــــــن مما خيتيش  وآ نهل مايرجــــــــــــــوه من آ

 آ بدا عىل خـــــــــــري ال انم وآ هل  واجعل صالتك والسالم حبقها

 مبقـــــــــــــاهل وفعالــــهووزيــــره   رس الوجود محمــــــــــــــد وآ مريه

 وقال رضي اهلل عنه
 وآ ضالعي بلظى القطيعة تصطيل  ايمن لقــــــــــليب ابلصبابة ممتيل

ليه كف توسيل  من ذا ملايب اكشفا ا لك يــــــــــا  من قد مددت ا 

لــــــــــــــــه نؤمه ل هو انظــــــرين بعني تفضيل  ايهللا ايمن ل ا   ا 

 ابل مر والتدبري يل آ بــــــدا ويل  ايقيوم ثبـــــــــــتين وكـــن اييح

 ــعرش العظمي ومن علــيه تولكي  ايمن هو هللا العظمي ومن هل الـ

 واعف واكف ومجلواغفر ذنويب   آ نعم عيل فأ نت آ كــــــــــرم منعم

 ايعــيلمع آ وليائك حبق حقــــك   وتوفـــــــــــين كل مسلام ومسلام

آية آية الكريس آ عظــــــــــــم آ  وبرس آآايت الكــــــــتاب املزنل  وبأ

 هادي ال انم وغوث لك مؤمــل  وحبق خري العاملني محمــــــــــــــد

 جربيل قيدوم الفـــــــريق ال ول  وحبق ا رسافيل بل ورفـــــــــيقه
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 غري همـــــــملوبقابض ال رواح   وحبق مياكئيل خازن رزقـــــــنا

 وحبق عــــــــــامثن وس يدان عيل  وحبرمة الصديق والفــاروق بــــل

 حسن وابلثاين احلسني ال فضل  وحبق فاطمة البـــــــــتول واببهنا

 ومجيع آ حصاب النــــــــيب المكل  وجبعفر الطيار بل وحبــــــــــمزة

حسان ومن   من آ هــــل احملل املعتيلوالاك   والتابعني لهــــــــم اب 

وجبعفر ذي الصدق والفخراجليل  اقرـــــــــــبيقني زين العابدين وب
1 

 زايك ال صــــــــــول عيل املتبتل  اــــوبكظم موىس وامللقب ابلرض

 الزمن اخليلممن تصوف يف مدا   ومن مىضابلياس واخلرض النقيب 

مامــــنا  وآ خيه معروٍف آ بلّــــــــغ مأ ميل   ابلش يخ سهل التسرتي ا 

 بشقيق البلخي بذا النون الويل  برسي ابلش يخ اجلنـــيد حبــــارث

 ـحايف الفـــــقري الزاهد املتنصل  واببن آ دمه مث ابلطـــــــايئ وابلـ

 وحبال طيفور اذلي منـــه مــــيل  بفضائل الش يخ الفضيل واببــــنه

 وحبــــــــامت والواسطي الفيصيل  مــــــــــــنازلبأ يب سلامين وابين 

ابلرتمذي الوراق بل مبحـــمد *
2
 بن عالهما واحلــــــــريري املقبل  

 عامثن واحـــــــد عرصه املتنفيل  ابملغريب محمـــــــــــــــد وكذا آ يب 

 الصائــــغ املتبتيلذا الطول وابن   ببنان والرايق والــــــــــــــــزبار اي

 جيـــــيل ومرتعش وممشاد اجليل  بأ يب عيل الروذابري الــــــــــذي

 ــكتاين ادلخـــال صعب املدخل  ابل قطع املشهور والثقـــــفي والـ

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة السيد سالم العطاس 
2
 عليه ابلنجمة * سقط من نسخة ابفضل  رشهذالبيت ومابعده حسب ماهو مؤ  
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 ابلنرص جــــورّي الفىت املتبذل  بفىت خراسان كــــــــــنوه حبمزة

 الاكتب الآيت حبـل املشلكــن   مبن يدعي آ ابحسن .......واببــ

 بنان مث لـــــــــه ابن شيبان ييل  مبظفر وال هبري وبعــــــــــــــــده

 جايج الفـــــــــــــتاح لك مقفل  ومبن ليرد   آ نيال عفوه والــــــز

 *ـنرسي مث الش يخ يوسف سهل  بأ يب سعيد ال ورع اخلـــراز والـ

 ـصور ابن عامر ادلليل املوصيل  منــوبأ محد بن آ يب احلواري مث 

 ــش بيل وابن معاذ حيىي ال نــبل  بأ يب تراب وابن مرسوق وابلــ

 والقصاب مث حبـــــــــري املتبذل  برومي وابن خفيف واحلــــــــداد 

 ـدقاق وامليك معـــــــرو ال عدل  وابن خرضاويه والثوري والـــــ

 واببن الفضل كـــــــن ايرب يل  واببن عامص آ محد وسعيد اجلري

براهمي املتبتل  واببن ال عــــــرايب واببن بصرية  والــــــــــــــــريق ا 

 آ س تاذان الس يار واملـــــــــــتأ ول  مبحمــــــــــد الرايق وش يخ زمانه

 ـن جنيد والبــــــوخشي املتحمل  ابلرازي ال واب عبد هللا وابـــــ

 وامح ذنيب واقبلـمحرصي جتاوز   بل بعيل الـوبش يخنا ابن خفيف 

 طمس تان ابتيلـدار وش يخ يف   وبش يخ نرص آ ابذ عاملــــــها وبنـ

 ـن عطــــاء من روذبـار املنجيل  بزنيل ديـــــنور آ يب العباس وابــ

مامنا ادلقاق والسلمي والــــــ  ـقصاب مث الصـــــــرييف ال مثل  وا 

 وابن هجضم هضم لك معــــطل  ابلعابد احلساب مـــــمن دريدي

 الغرب اكن مبزنلــصور اذلي يف   ابل سود الثاوي بدينور ومنــــــ

مام مالـــــــني ومن  عذاب مهنلقد ساح يف التوحيد   بأ يب سعيد ا 
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قد ذاق يف التوحيد آ عذب مهنل  وبزين ال سالم القشريي الـذي
1 

 هـــــذا التوسل بعد بذل حتييل  املس تغيث بغـــــوثهايمن يغيث 

 وآ نلين املأ مول منك وجعـــــــــل  فبحق من مسيت يف قويل آ قل

 واحلل بأ عدايئ انتقامك واخذل  وتولين وتول من واليـــــــــــــته

 وخذه آ خذ منلكواعكس رجاه   وامقع ودمر من آ راد بــــــنا آ ذى

لـــــهيي راغباومىت دعوتك اي   آ وراهبا من عاجل ومؤجــــــيل  ا 

 بفناء جودك سائال بـــــــــتذلل  قل هاك ايعبدي فها آ ان واقف

 وتردين ايمن عليه معــــــــــويل  حاشاك آ ن تغين امللوك وفودها

 زين الوجـــــــود ونور لك هملل  آ بدا آ صيل عىل النيب محمـــــــــد

 آ هل الفضائل والفخــــار ال مكــل  الكـــــــــــرام وآ هلوعىل حصابته 

 وقال رضي اهلل عنه 

 وحال يف حقيـــــــــقهتا حمال  مقال ليصدقه فعـــــــــــــــال

 الـهكذا سكل الرجفليس ك   خفذ يف القهـــقرا عن مثل هذا

 لسالكها مبافعــــــــــلوا وقالوا  فقد معروا الطريق وآ ظهروها

 رىض احملبوب ابل هواء مالوا  ومازاغوا ولراعـــــوا ول عن

ن حمك القضا   ولكن وافــــــــــقوا آ مرا وهنيا  ومىض اس تقالواوا 

لــــيه وما اس هتالوا  وقد هذبوا النفوس وآ دبـــوها  وقــــادوها ا 

 وآ ن الهجــر فيه هو الوصال  رآ وا آ ن املامت هلم حـــــــــياة

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  



376 

 

ليــــــــــهآ حبوه  يـــــــــاك نعبد مل يزالوا  وقد خضعوا ا   ويف ا 

ذ وثقوا به اعمتـــــــدوا عليه  وذا للمس تعني يكون حالــوا  وا 

 باب انلواـ ل ح اوحاول نيل ما   فيامن قد آ راد هبم حلـــــــــوقا 

ليه  آ ول   وآ مل آ ن يــــؤول غدا ا ىل ما  ـوام آ لواــئك ال قـــــا 

بــــــهتال  ادلاييجعليك ببسط كفك يف   فأ قرب ال قرتاب ال 

 عىل بـــاب حتط به الرحــــال  وحط رحال قصدك ابنطراح

ليه به الوســــــيةل والسؤال  وقل ايهللا ايهللا ايمـــــــــــن  ا 

آمــــايل رست يب  ليك آ ليك ا   وحنــــــوك جد مين ال رحتال  ا 

 جبودك ترجتى وبه تـــــــــنال  نبال نسب ولسبب ولكــــ

 وقال رضي اهلل عنه
ليك حايل فــــــتــقار ا   وصدق ال عامتد عليك مــايل  دوام ال 

 ووهجك وهجيت ايذا اجلـالل  ك اجتــــايهليك توهجيي وبــــا  

 ونعم احلسب آ نت بالجدال  وحس يب آ نت ايمن عز جارا

 يف احلياة ويف املأ ل عظـــــمي  كفى بك ايعظــــــمي للك آ مر

 آ جـــــرين من مراعاة الرجال  فيا من ليس يل مـــوىل سواه

ىل نفيس فذاك آ خس ح  وكن يل ايكــــــــرمي ولتلكين يلاا 
1 

 وكن مولي من لك املــوايل  كذاك ا ىل اخلليقة لتلكــــــين

 من السادات من حصب وآ ل  وصل عىل النيب واتبعــــــــيه

                                                           
1
 جعز هذا البيت وصدر البيت اذلي بعده سقط من نسخة ابفضل  
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يف قصيدته اليت تغزل فهيا ويذكر فهيا  رضي اهلل عنهوقال 

قامته ابلهحرين ، وميدح السلطان عبد هللا بن جعفر بن عبد هللا  ا 

آمني ، وحيرضه عىل آ خذ  بن عيل بن معر بن كثري رمحه هللا تعاىل آ

ترمي ذات الفضل العظمي ليقمي هبا العدل املنيف ، ويؤيد الرشع 

 الرشيف . فقال :

 قلبا هناين عن سامع العـــــــذل  ـــك ايسعاد فا ن يلكـفي مالمــ

 لو آ ن فامي لم عنــــــــــه مقتيل  وهللا ل آ صغي لقـــــــول معنف

 فازدد عذويل مهة لتــأ نـــــــــيل  ا ين عن ال حـــــــــباب مص آ بمك

 املزملقرب ال مني محمــــــــــــــد   آ قسمت ابلقرب املطيب بطيــــبة

 بثالث حــالت فقرص آ وطـــــيل  ل آ نثين دآ بــــا ل ين مولــــــــــــع

 بني اجلدية والكثيب ال هـــــيل  حب الغواين الساكنات عىل اللوا

 تهيا بباانت الغوير وحومـــــــيل  محر الشفاه الساحبات ذيولــــها
حتسا مخر الصباآ هيف كح   املدارع واحلـــيلمتيش الهوينا يف   يل هبا ا 

 طرف آ كحلرصع ال سود بلك   آ تراب من آ حيا هجينة دآ بـــــــها 

 يف لك قلب حرف ذات ال نصل  تريم بلحظات املها لكن لـــــــها

 يف حندس الليل الهبمي ال لـــييل  قد نلت مـــــهنا مسمرا اــــملايطا

ذ غيب الوايش وغـاب رقيــــهبا  احلاسدون مبـــــعزلعهنا وابت   ا 

 سايم اذلرى الطود املنيف ال عزل  آ حيا احليا تكل الربوع مبــــــوحش

 هتمي عىل مغناه ابل مر الــــعــــيل  وغدت معاليه السامك وروحت
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 يف لك اند للفخار وحمــــــــــفل  دار نشوت هبــــا وكنت مصدرا

 مبوجــــــــود للك مؤملجودي   وى سلمى واثين حالــــةــه حال

 لو آ هنا تقيض ببــــــــــــيع املزنل  وهللا ماخيبت طالب حاجــــــة

 صوغ املـــداحئ يف اهلامم ابن عيل  وختام حاليت الثالث وخــــريها

 غوث الربااي يف الزمان املمــحل  رب السامحة والفصاحة والندى

عنا الشغايب تنجيلزالت به   موىل ملوك ال رض عبد هللا ل
1
 

 يدعى ا ىل اخلطب املهول املعضل  املاجد املكل املظفر خــــــري من

 مج اجلـــــدا للطارق املس تعجل  رحب الفنا للــــــــــــنازلني ببابه

 طالبه من غري مــــَـــــّن مبطل  وهاب ماضن الكــــــرام به عىل

ذا شب اللـــظى  عواان اكن آ ول مصـطــــيلحراب   آ فديه سلطاان ا 

 واخليل عرث من صــــعاد العسل  فرتاه يبدو ضاحـــــاك مس تبرشا

 ومذيق آ هلهيا مــــــرير احلنظل  ايفاحتا ابلس يف لك مديــــــــنة

 وفتحت مهنا لك ابب مقـــــفل  نيطت بك العليا فقمت حبــــقــها

 عنــــــــها يقرص لك ش يخ آ ّويل  وآ تيتنا طفال بلك عزميـــــــــــــة

 حىت سام فوق السامك ال عــزل  وبنيت بيتا يف املعـــــــــايل عاليا

 يف نرصة ادلين احلنــــيفي اجلــيل  وسلكت لك طريقة محمــــــــودة

 له وابدلرع الثقـــــــيل استبدل  فاهنض وكن عن لبس لك مطرف
 من س بق الفتك العــتاق الكهل   واركب صاهالواشهر موايض العزم 

 حىت تطأ  الغنا بعال اجلـــــحفل  وريقه آ غصانهواملكل غـــــــــري 
                                                           

1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 تغدو بليث يف احلــديد مرسبل  وتقود حنو ترمي لك طــــــــــمرة

 شعوا يذوب لها مصمي اجلــــنـدل  فابغي علهيا لك يوم غــــــــــــارة

 وتطـــــأ  عىل هامااتهتم ابل رجل  ميسون آ رسى بعد قتل رساهتم

 آ ولد جعفر الكــــــــرام الفضل  شعث النوايص فوقهـــا مهـ اد هت

 حتت القنا عني الــفخار ال مكــــل  فتيان حرب آ يقنوا آ ن الفـــــــنا

ن قال ح   قوم يذيقون اجلياد هــــــــــواهنا  يا عىل الكرهية هيعيلا 

 واستسلمت آ رواهحم من معقل  اعتنوا ابلس يف من خصم ع مك ط 

 وجع حبــــبـان سيل يف ابعطيف  سل عهنـم ابجلحبان ووقـــــــعة

 ماشاهدوا من بأ سهم يف املدخل  واس تفت ساكن اخلليف وخيةل

 فلـــمط خشف ينبيك عهنا لك  وتباةل فهيا آ تـــــــــــــــوا بعجائب

 شــارد آ وعــــاطب ابلفيصلمن   وش بام يوم اخلبة آ نظـــــر مك هبا

 وآ خـــــريمه ينس يك فعل ال ول  ورثوا املاكرم اكبـــــــرا عن اكبر

 اخلصوم وزول واحبث عىل دور  فاخــرب هبم دار ال عادي هجرة

 آ وواثقا مبـــــــــــودة من مسفيل  آ ن تكون مصدقاواحذر وحاشاك 

 عليـــــــــــنا تنطيلعنا وظنوها   يبدي لنا ودا ويضمر ضـــــــده

نا جــــــزامه كيل مديون ميل  فل ن تالقينا ووقيـــــــنا الردى  لكل

 لغواهتم تبــــــــــــــــــنا وللمتبتل  نقضهيًم ابملد صاعا وافـــــــــــــيا

 وازىك السالم عىل النيب ال فضل  هذا وخمتي ابلصــــــــــالة حمققا

 زلادي بعيس بــآ وزمزم احلــــــ  ب الصباوال ل وال حصاب ما ه

**** 
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واش هتر ان الفقيه معر ريض هللا عنه دخل عىل السلطان 

بدر رمحه هللا فوجد بيده ورقة فهيا جعز البيتني آ خذ احلزم بأ وهلام 

آآخرال وهل : كيف حاهل ، وآآخر الثاين  : لكرى هل . فقال هل 

السلطان : آ ان مش تاق ا ىل كامهلام فهل كل يف ذكل ؟ فقال نعم ! 

 وقال : 

 آ رض به طول النوى كيف حاهل  متـــــــــــامي وقائةل ابهلل صف يل

 فيبيك وآ ما ليـــــــــــهل لكرى هل   فقلت عىل حالني آ ما هنـــــــــاره

وآ قسم ابهلل لواكن يعرف البيتني لقاهلام ، ريض هللا عن 

آمني .   امجليع ونفعنا هبم آ

 وقال رضي اهلل عنه

 اخلدين من هــــــطالهاجمروحة   قال الفىت اجلويه عيـــوين مالها

 آ بدا ا ىل ذي منـــــظر حفىل لها  مل هيهنا طيب املنـــــام ول رآ ت

 من هائل يف ذي الليايل هـــالها  حست دماها بعد نزف دموعــها

ذ ذاك خر هاللها  ملا بدا شعبان يف آ فـــــق السامء  ريت السامء ا 

 جاءان خبطوب ويــــــل ايلهابل   مل يأ تنا ذاك الهالل مبـــــــــــفرح

 يأ يت الكرام جفــــــــــــــأ ة يغتالها  ادلهــــــــر املشوم ل نه تبا لـــذا
 مس الرشيف من حــفــــاء انلها  هل لترى ال رشاف يف صنعاء وما 

 هادي الورى من غهيا وضاللها  مل ترع فهيم ذمة حملـــــــــــــــــمد

 حال وراحت هنـــــــــبة آ موالها  الرسول دمـــامهـ آ حضوا بين بيت 
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 زالهاــــض من زلار قد زلزلت الآ   ودايرمه ابملنجنيق خـــــــــرايب

 بغيا وآ لقت دارمه آ ثقــــــــــــالها  ـــمــــهظفر العدا مهنم حبد مراد

 والقت معي وهللا قد آ وىح لها  بغيا عىل آ ل النيب وآ ل العــــــدا

 مـهـــــــــــــرية قد شفها ترحالها  فبحق بيت هللا ايغـــــادي عىل

 الهاال بل قتمس تيرس ال بطــــــ  ميم هبا حنو ال مني حمــــــــــــــمد

 قوالهاآ  دق من ـــقدرا ورب الص  ــة وآ جلهاــــــــــــعىل قريش مهآ  

 القــــــوم يف آ كفالهاطعان خيل   حايم امحلى ابلسمهرية والظـــــبا 

 فرحا وقد شابت رؤس آ طفالها  تلقاه يف يوم الكرهيــــــة ضاحاك

آجـــــــــــــــــــالها  ـراختتال منه اخليل يف وقت الف  علام بأ ن بكفه آ

 ماغيبت يف غاهبــــــــــا آ ش بالها  لو آ ن لل سد العــــــوابس بأ سه

 ماقاومته ولو بطـــــــول آ طوالها  خبيـــــــــــــهلوهللا لودك اجلبال 

 دآ ب ادلروع الضافيـات جاللها  يف عصبة حـمــــــــــزية حسنية

ذا مسعوا الرصخي رآ يــــــهتم  اكحلامئات ا ىل ورود زللـــــــــها   قوم ا 

 عندي علوهمـــــــــــم عىل اكاملها  ايسائيل عن جمدمه متجــــــاهال

 آ بواب دورمه ولاس هتدى لـــها  فهموا بنو املنصور ماعرف اخلنا

ذ يف الــوغا يس تيرسوا آ بطالها  الك ولعرف الشدائد جــــارمه  ا 

 قد عودوها يف احلروب اقبــالها  دوا هبم حنو السواد صواهــلتع

 ماتنثين لميــــــــــــــــيهنا وشاملها  يرجون يف وقت الطراد رصوعها

ل سقتـ   ماقابلت خيل الصواهل خيــلهم  ها السم ك س وابلــــــهاا 

 ختليص صنعا اليـوم من آ غاللها  ايبن احلسني آ عنيك ايبو قــامس
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 ايفاحتــــــــــا يف النائبات اقفالها  مشر وقـم فهيا هبمــــــــــــة ماجد

 سلسالهاايسايق ال حــالف من   مه ــــد مراربـحواسق العدا مهنم 

 خمصوصة واملصطفى قــــد قالــها  فعليك يف هذا املقام فريضـــــــة

ن ش يئهتا لدلين آ ولقــــــــــــرابة  آ عاملهاتوخد بغـــري مظلـــــــــومة   ا 

 تضحي حامك هللا يف اناكلـــــها  حاشاك ماترىض بأ ل املصطــفى

 هناك آ حوالهامسخورة ضاقت   دارت عىل لك البــــالد عساكـر

ذا دعــــــــوا ذا عدوا قليل ا   للطعن ليصل العدا اقبــــــــالها  مج ا 

 غـــــوغا واهل اخليل من اتبالها  مزرئي ئيمابني جامل دنــــــــــــ

ل حبمـــــــــــــل اثقالها  التواين يف العالفاهنض ودع عنك   لترجتي ا 

 لتنهتيي عن قصدها عـــــــذالها  عـــــــــــــــلويةجدوا علهيم غارة 

لـــــــهيمـ   ــــــــــال من حاملهاربوا امجلماقــ  فوحق عزك لوتسريوا ا 

ذا آ ىت  حنو الزروع يذودها هنــــــــــالها  يغدون ش هبا للجــــــراد ا 

 خيشون ساعات تطــول اهوالها  مايرقبون يـقـــــــــيّـضون خياهمم

 واغمن حــــــرام القوم بعدحاللها  فهمل ابلصم لفض مجـــــــــــوعهم

 تظفر بنعم الــــــدار ايطوىب لها  لتنس ماالقاك ال مام محمــــــــد

آمـــــــــــالها  فادرك رعاك هللا ماقد قلـــــــته  فهيا وما آ ملت من آ

 الهاـيف ابط وقت الصالة سعيت  قد قلت لوجـــــاان رصخي منكـمـ 

 تكل العــــهود ودم عىل اجاللها  آ جنز هلم تكل الوعود ولختـــــن

ن الــــــذي ل فكن مستيقنا ا   ديك عيالهاــــــليضحي م هيميس   وا 

ن   يصطفى هجـــــــالها من لك قرم   ود اخليل من لك القرىـتقمل ا 
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 اخلــــطي خري افعالهاحتت القنا   نأ يت بفتيان ترى ان الفــــــــــــنا

 قد زان مهنا ساقها خلــــــــخالها  انفت وصدت عنك لك خريدة

آصــــــــالها  لكن ظنوين فيكــم مجلــــــــــــيةل   فكل امجلائل فرعها وآ

 ومفرق الآايت يف انـــــــــــزالها  هطيــــبرب املطيب آ قسمت ابلقـ

 راب لقالت رهبا هبــــــــــــــــــالها  لواندت ال كـــــوان من ذا للعال

 ماصاحت الغــرابن يف اطاللها  مث الصالة عىل النيب محمــــــــــد

 وقال رضي اهلل عنه

حنت العيس واش تاق املعــــىن ا ىل السول
1
 

 ملت الريف ال خرض وانطلق لك معـــقول           

 قلت ايعيس هل لش عقل تدرين ماقـول

 وين تبغني والوادي مطحلب ومطلــــــول            

 واداي مايعدي دامئ ادلهـــــــــــــر مس يول

 لول س يف عاري فيه قد س يف مسلول            

 غري حملوهل آ طرافه وابطــــــــــــــنه حملول

 فني تبغني فا ن ذا آ رض ماهو مبمــــــــلول            

نه بدا يل   ايمعـــــــــــــر وجه جملولقلت ا 

ل وهو فــــــــــيه منقول              وجه مالون زين ا 

 من ظفر به بأ دىن يش خذ العرض والطول

                                                           
1
 ابفضل : حنت العيس واش تاقت ا ىل غاية السول  
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 ذاك ايعيس به قليب وقالــــــــــيب مشغول           

 ذاك آ ان اعرفه لكن مادريت آ يش اب قــول

ــ             ذا جيئت مقـ  ــبولقد وعدين وقال انك ا 

 مث ملا قصدته طايش العقل مذهـــــــــــول

 احتجب قلت للبواب آ رى الباب مقفــول           

 وعدك ذي قد اوعدك ممطــولقال عادك ب

 لو قد اخلصت هل ساعه هو اليوم مبـذول           

 فا ن ذا البيت ماهو للمداخيل مدخـــــول

 مك عنــا مك فــــــــنا دونه ومك س يف مسلول           

 مك هزامئ ومك يف الصف قاتل ومقــــــــــتول      

***** 

 
1

وكتب س يدان الش يخ العارف ابهلل ال مام جامل ادلين محمد 

بن زين بن مسيط علوي نفع هللا به عىل هامش نسخة من ادليوان 

ق هبا فأ حببت نقهل هنا تمتامي يتعلنفيسا فوق هذه القصيدة الكما 

 للفائدة ، وتمكيال للعائدة وهذا لفظه : 

شارة من حيث   امحلد هلل رب العاملني ، هذه القصيدة ا 

ال جامل والعموم ؛ لمن حيث التفصيل واخلصوص ، ا ىل ادلنيا 

والآخرة واخللق واخلالق ، لك حبسب فهمه ودركه وذوقه 

                                                           
1
هذا التعليق عىل القصيدة املتقدمة موجود يف نسخة الس يد سامل العطاس ونسخة مكتبة ال حقاف  

 وسقط من نسخة ابفضل . 
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، لكوا وارشبوا من رزق  ومرشوبه ، وقد عمل لك آ انس مرشهبم

هللا اذلي لمك يف فهم الآايت والعرب والتبرصات والفكر ، ولتعثوا 

يف ال رض مفسدين ابلتخبيط والتخليط بوضعه يف غري حقه ، 

وتزنيهل عىل غري حمهل ، س امي الكم رسول هللا صىل هللا عليه وآ هل 

خطر  وسمل والكم آ وليائه ، فا ن فهمه وتزنيهل عىل غري العارف به

وجرآ ة اتمة ، وقد حذر منه العارفون حىت مسعنا عن هذا العارف 

الفقيه معر ابخمرمه صاحب هذه القصيدة آ نه قال مامعناه : من 

ذا  خبط آ وخلط يف الكيم خبط آ مره ، آ وقريب من هذا مبعناه . ا 

ذا توهجت  هنا اهلمم ا  علمت هذا فافهم . فقوهل : حنت العيس ؛  ا 

جتافت عن دار الغرور وآ انبة ا ىل دار  حنو املطلوب ال عىل ،

اخللود ، واس تعدت للموت قبل نزوهل ، واغتمنت بقية العمر الفاين 

ابل عامل الصاحلات قبل قفوهل ، وملت الشهوات الفانية وال ش ياء 

املتالش ية ، ويه لك ما ل مثرهل يف ادلار الباقية ، ومرت ادلار 

هل : ملت الريف ال خرض، احللوة اخلرضة الزهرة ، وهو ال شارة بقو

ذا حصل النور يف الصدور ؛ وامضحل وانطلق لك معقول ،  وا 

وانفتق لك جحاب ، وزالت العوائق ، واجنلت ال مور الصادة عن 

احلقائق ، ومن شأ ن احملجوب عن الشهود آ ن يرىض ابلقعود مع 

القاعدين ، ويتعجب من السائرين والقاصدين . فعرض الفقيه نفع 

 ، وقدر هلم مسؤل فقال : قلت ايعيس ، ا ىل قوهل : هللا به سؤالا

شارة آ ن حصول ماجتىل ل هل  نه بدا يل ايمعر ، وهو ا  قالت ا 
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القلوب املنرية وال رواح املطهرة من مشاهدة ال وراد والورود عىل 

املشارب الهنية ، هو اذلي آ وجب النفور عن ال غراض ادلنيوية 

ية ، ومل يغرت بظاهر نورها ، ومل وال حنياز عن مراعهيا الوخمية الوب 

يتقيد بباطن غرورها . قال الش يخ ابن عطاء هللا صاحب احلمك : 

ره ، قد بدا نو  العاقل من اكن مباهو آ بقى آ فرح مباهو يفىن ،

وظهرت تباشريه فصد عن هذه ادلار مغضبا ، وآ عرض عهنا موليا 

ليه ، ، فمل يتخذها وطنا ، ولجعلها سكنا ؛ بل آ هنض اهلمة فهي ا ا 

وصار مس تعينا به يف احلصول عليه ، مفازالت مطية عزمه ليقر 

قرارها دامئا تس يارها ا ىل آ ن انخت حبرضة القدس ، وال نس حمل 

املفاحتة واجملالسة واحملادثة واملعارشة واملالطفة ، فصارت احلرضة 

لهيا يأ وون ، وفهيا يسكنون . انهتيى الكم بن مسيط نفع  مع قلوهبم ا 

آمني . هللا هب  ام آ

 وقال رضي اهلل عنه

 الغريب آ لف شعهلواشعل البني يف قلب   املعىن ا ىل اههلايبن جار هللا اش تاق 

 واحرتق من لظى الفرقه وفارقه عقهل  واحرتق ابطنه لول دمـــــــوعه تبهل

 وانفذ لقبهل مر ساحت سعيد الصيغ  بعد ذا سكل ايعذب املنيفات ابهلل

 حن بصوتك وغطرف ايمحمــد وشهل  الليل فا ن ذاك حهليف ادلىج بعد نصف 

 بل هو السؤل لكههو حيايت ومويت   غنيت نور احملــــلــه عل صوتك يل 

 ايمحمـــــــــــــد حبق الود عكل جتهل  مامتىن عىل ادلنيا البقا غري ل جلـــــه
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 يح هل املعاس يلريت سيئون ايعذب   رح ا ىل ربع حمبويب فديته وقـل لــــه

 منك ايليل برا حـايل بعــــاده وسهل  تشفى هبا لك علــــــــه آ وتقع ابجلند

 ردين ايهللا آ وطاين عىل خـــري مهل  ايالقدمي اذلي لقبل يف القبل قبلــه

 ساملا غامنا واجعل حمــــــجيت سههل

 وقال رضي اهلل عنه
ن الود رثت حبــــاهل  الضامئر بعد طيب اخلال هلوانقلنب   ايبن جار هللا ا 

 لول جاملوا حشمه وليل جاللـه  ايف قوي اتصاهلــــــض ماقهرمه هوى

 قلت ايآ ولك سريوا يب طريق العداهل  ـــريه يف حامي آ وصياهلغري قدما مغ

ل ومعمك دللــــــــه  طريق الضالهلما انصتوا يل ولخلوا   لتقولون قول ا 

ل ا ين آ بغا لك   وقارب زواهلخاف ال مر انقىض حهل   يش مثل حاهلغصب وا 

ان لقينا الصدق يتبع مقـالــــه  يل وسل من تساهلفأ يش عندك وساول   سهل فا 

ان محلنا ماجــرى من فعاهل  واس تحقه وقل للمعتذر يف الرسالـه  قل هل ا 

واملهمين بذا يشهد وتشهد رجاهل  وانت داري وهو داري مباعندان هل
1 

 لويدورج علينا مادرج من حبــــاهل  محلنا خفافه كيف ما امحل ثقاهلقد 

وانت داري وهو داري مبا عندان هل  ماشكينا من اقواهل ولمن فعالــــــه
2 

 واملهمين بذا يشهد وتشهد رجالـــــه

 وقال رضي اهلل عنه 

                                                           
1
 هذا البيت واذلي قبهل سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة ابفضل  
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ان   ايبن جار هللا آ يش آ حوالمك ذا الليايل  وافتشايليف عنا آ يش ال حوال فا 

ن ذا من اهلم خايل  مش تغب من شغيبتمك وقد كنت سايل  من نظران يقول ا 

 وارسف ولهو مبايلجار قايض الهوى   والكبد ماتعدي يف لـظى واش تعايل

 قلت ذا احلق مايل قال خل اجلدال  ميل احلق واستسمع شهود احملـــايل

ن ذا   عىل لك وايلقد حمك يل بذا الوايل   ايممي حامــــمي دايلفاعرتفت ا 

 قد تولوا عىل متكني لية عـــــــقايل  حيةل ماتنجي مهنا ابحتـــــــــــــيايل

 الوطن واحلاليلاكن خرييت سيئون   فاعذروان وان لوخريوان املــــــــــوايل

 من قدا ذاك يل يوم املناحه بدايل  عادان يف حملهتا مطول حبـــــــــــايل

آه يل منك   مك تعدين ومك تكــــــرث عيل املطايل  ايذاك اذلي مس حــــايلآ

 هو جعلته وليل ذنب قتيل حاليل  مك تزدين ناكل قد كفـــــــــاين ناكيل

لـــــــــــه املنفرد ابلكاميل  لوعزة كرمي الوجه جــــــزل النوايل  الكرمي ال 

 رب ال رابب غفار اخلطااي الثقـــايل

 اهلل عنهوقال رضي 
 شف ا ىل حايل املنرض ايراس مايل  آ نظر ا ىل ضعف حايل القلوبايحبيب 

ــ عل لمن  لتلكين ا ىل   وساحمين عىل لك حالواشف سقمي   ــيه اتاكيلـ

 اهل املسفهل واملعايلواصطفيتك من    ايمولي كل لك غايلفا ين آ رخصت 

ل آ نت اينور آ هل ال نوار مايل ذا مل تــــوايلمن هو اليل   مايل ا   يواليين ا 

ذا رثت حبــــايل حبايل  من يفك اعتقايل ايسبب اعتقــايل  من يقــوي ا 

ذا ابليت حايل  من لها من لها من عند ضيق اجملايل  من جيدد حيايت يل ا 
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 ل ول منك ايمن فيه ذيل حـاليل  من جييب السؤال ا ن حلوا آ هل السؤال
نك البادي املنظـــــور فامي بدا يل  الشغب وهو اش تغايلواذلي حب فيه   ا 

 ايقريب التـــــــــداين ايبعيد املنايل  وانك اليل عىل اببه حتط الـرحــــايل

ايحبيب القلوب آ نظر ا ىل ضعف حايل  ايجيل اجلاليل يف مجـــــــــيع اجملايل
1 

 وقال رضي اهلل عنه
 منه ايربـحي وايراس مايلوين يب   ايكحيل الران مايل وللبني مـــــــايل

 اياذلي يف شفايته آ طعم املر حايل  آ حك يل اياذلي من بعده اس مت حايل

واذلي يف سعوفه ذيب
2
 ايمزري بنور الهاليلريت كل عني   عد الليايل 

 فا ن لوشفت ايمولي ماذي آ صايل  فانظر احلال ايمري الغواين الغـــوايل

 لست آ انمنك سايلنك ا ن كنت سايل فا    اكن رقيت يل وانعمت يل ابلوصال

 فالتفت ايالــذي منه يغــــار الغزايل  لول ملتقا ساعتك ابلـروح غــــايل

ن قده مثل اخل  رد رآ سك ا ىل من يف هويتك بــايل ليه ا   اليلـرد رآ سك ا 

ل انت ايهللا فك عنه العقـال  واسقه من ملاك الزليلايهللا آ طلقه   ماهل ا 

 اهلل عنهوقال رضي 
 آ نت سايل وانايعذب مثين عقايل  ايمىن القلب ثران ممتحن وانت سايل

ليك اتصايلش نّ ويش ايعذب ذي   صابين منه خايلاياذلي هو من اليل    ا ا 
                                                           

1
 هذا البيت زايدة يف نسخة الس يد سامل العطاس  
2
اذلي ، واترة مبعىن ذي ويزيدون  قوهل : ذيب ويه كثريا ماتأ يت يف لغة العامة حبرضموت مبعىن 

لهيا يف احلالني الباء اليت يه يف لغهتم مبعىن سني التنفيس كقوهلم : ابصيل وابصوم وحيذفون آ لفها ا  

معان . انهتيى   لال ختصار ، تأ مل ذكل اب 
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يش ابهلل ذي آ رخصين وخالك غايل  احك يل فا ين اس تعلمت ماحدحىك يل   ا 

 ذلوق النصايللك من زاد جامك هل   بعد ذا ايش تيت املرهفـات العسايل

 اقبلوا احلرب مادمنا ودمـن الليايل  كـربوا آ ل محويل من هـــــوامك ثقايل

ذا انوينا الفـــــنت مانبايل  فيه صوت العجايلحرب ماعاد تسمع   فا ن حننا ا 

 مانبايل ولنشفق بروح آ ومبـــــــــال

 وقال رضي اهلل عنه
 من امره جيدده الغنا لكام داليش   وهل عندان آ حوالبن يزيد الهوى ل ههل 

 خفل المتشغالماه ذي به حيا زرعه   املنازل وال طالل وتذاكرالصفا اصهل 

 آ ل رصوف وآ هوالوان وقع كل مفا هو   امسه وكن عنه غفال من س ننيبه ومل 

نه للمحبني قتــــــال  مسه يسارقه ابهمالذحبه وحد حد ب  ماصدق منه فا 

 قرص مهنم آ وطالعذر ل هل احملبه من   ل هل ال مثالمثيل ا ن هللا القاين مثل 

 دامئا مفتكر فامي يعـدي من اشاكل  لك حاهل يراها انظري مهنا حـــــال

 من هادي آ وضالماميزي مسريي فيه   آ قوال وافعالن تقاليب حاليت من م

ن ذا صادق   فاكرثوا حني شافوين كذا القيل والقال  وحد قال دجالحد يقول ا 

 ومانـال  نه آ وىم ا ىل ماادركه مينفا  واملالمه عىل من لم قايل مبا قـــال

 روح رويح وراحايت ومايل والآمال  وصل ربة اخلالفارهمم ذا وذا خلفك 

 ايحياة النفوس اس تلفيت بعد ال هامل  قل ذلي يل هبم معىن ومغىن وبلبال

 واقبيل واقبيل ماجيت به ساقط آ وعال  الء يل ابل قـبااحليردي الرآ س يرتد 

 وقال رضي اهلل عنه
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عذب كنا واكن ادلهر وادلهر حايل
 وآآراض الرضا هل تل يلوالهوى غض   1

 واحلفارد تغرد يف الغصون الطوايل

 والغواين تغين يف خثني الظـــــاليل

 واحملبني عن عـــــذاهلم يف اش تغايل

 ذه صفهتم وان مهنم وقد اكن حايل  لهــــو بغريه مبايلحاهلم حال من 
 مث ذا احلني خانتين رصوف الليايل  مااجعل الناس يف ادلنيا ول املال مايل

 ابن ذا احلني ايابيه احملــــيا بدا يل  بدلت يب ودالت ايغريب الــــدليل
 تصايلفويت وامن خبااي زوااي صــــ  ل هل ال عيان وارخص جورها لك غايل

 واهنا مثل ما قد قــــال وايف املقايل  فاعرتفت ا ن صدق اليوم عني احملال

 وايلوابق والسوابق تواللواحق س  ــــايل سفايل والسفايل معايلــاملعـ

ربنا جل عن تقدير رضب املثــايل  لكن املرجتى ايجوهري املعـــــــــايل
2 

 املوايلماكل املكل واهل املكل موىل 

 وقال رضي اهلل عنه
ن كنت شاللشل ايابالعذارى   لضاق بك حالشل صوتك عىل ذا احلال   شهل ا 

آصال الآصال   وبرس ميي العالجيك ابجلوهر الغايل   خلنا جيك من مغناي بأ

 ومن دونه احتالذاك ذي كنت غالط به   آ ظهر الكزن ذي دونه ثقيالت ال قفال

 حب اي ابلعذارى من قداه المتيـال  ابلقيل والقالالناس مااقدر امسيه بني 
 كام الغاوي الزالمن هنا لهنا هامي   ابملنازل وال طاللواذكر الناس واهذي 

                                                           
1
 ابفضل : عذب كنا واكن ادلر وادلهر حايل  
2
 ابفضل : ابب من جل عن تقدير  
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 يف الكمه وطاول فيه من لبدا طال  مث ملا نظرت الناس قالوا معــر مال

 والتخاملقلت ماعادان ابغي الغبــــا   وادعى مزنةل ال بطال من اكن بطال

 بـني امس احملهل واذلي هو هبا حال  عىل رمغ ال نذالحب يل بني املرىم 

آايته انــوهللا  احلب يف احلب ال ثقالماحتملت اباهل   ـزال الواحد املزنل لنا آ

ن كنت تعرف   غري من بعد سؤيل والوسل اياهل ال وسال آمالابهلل ا   يل ا ىل غريه آ

 عند ابهجل واحصابه وجعل ابلآجال  آ غاللولبس ين اجعل النار يل مثوى 

 وقال رضي اهلل عنه 
 ليش ذا ليش ايسؤيل وايشت ال عسال  واضنيت ابفعاكل احلالعذب عذبتين 

 آ وتبا ايادجع املـــــــواج مين المتيال  هو معك ايحبييب شك يف ودي احلال

ن من شاف احلفا   آ وتقول آ ن يغري ودك القيل والقـــال  واجلفا مالآ وتقول ا 

 ولوحالت آ حوالماانهتيي منك ايسؤيل   ايحب من ال هل واملاللورب السامء 

 غري قدما وانكل يف تقاليب ال حوال  لولجض ايمولي من محل ال ثقـال

 حمتمك مرتسم فامي قرص ايادجع آ وطال

 وقال رضي اهلل عنه
 يف الرجا حال ماهل اليوم قفا يب وان  من مزنهل مالندري مالسول القلب م 

باليوم التقينا والليايل يف اقــــ  مث  هو نيس ايعاكيب نور ال عيان ماقال
1
 

 من لمعه مالذيك ذي بيننا ايمال   آ محد وسهل آ ين الآمال ايبنابهلل آ نشده 

هنا قةل احليهل عىل لك حمــــــتال  لتواري عيل حالفاحك ابلصدق ابهلل   فا 
                                                           

1
 ابفضل : مث قال التقينا  
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 حني شاف السحاب آ حصى وشاف املدا طال  اليوم من هل سهنه آ وهل توسال وايئس

 ايبديع السموات العلـــــيات ايوال  ايملتجى الهارب اذلالايقريب الفرج 
ن   وانقطعن العرى واملرجتى غريك احنال  لالصدا حل يف الباجل ايذا اجلالل ا 

 والـايمنجي احملتجي بني ال هواجنين   غمي مغي يف اجعالفادرك آ دركين آ كشف 

 المن لذبك عند الشفا والهفا قن فا

 وقال رضي اهلل عنه
 مالعاد ودي عىل عهده والآمال الآ   ايبن ال س باط جد العزم واحلال ماحال

 والسالسل وال غالليف قيود امتحاين   احتال عادان لاقدر حتــرك ولعادان 

ن حد ختربك آ ونشد م  قل وحق هللا الهادي عدد طش ال س بال  آ وسالين ابهلل ا 

ن ثوب الهوى اياهل   مثل ماتعــــهدونه لتشعق ولدال  املنازل وال طاللا 
 ل جنىل غميه املطــلق ولزال لزال  لانقطع لبرح يرضب عىل رآ يس آ دوال
ن قربت آ وبعدت آ نمت   اياهل ودي عىل ذا اينعم طال هل طال  يف العني والبالا 

ذا زلزل بصاحبه زلزال  ماابغي آ ل كذا لوفق هللا من مال  ماالهوى آ ل ا 
 قيس قد مرت آ ايمه وان اليوم يف اقبال  مثل قيس اذلي ترضب به الناس ال مثال

 وقال رضي اهلل عنه
بعـــــــــــادمك مس حايل آه ايمبعدين ا   البني ايسول القلوب اختاليل نابين   آ

 لولابح رسي ايبعـــــــــيد املنايل  البــــــــني ايرآ س مايلليتنا ماعرفنا 
 حد يف املسفهل منا وحد يف املعايل  بذا ماقىض يلويش ذا البخت ريت هللا 

 هو يذب العفا سايل وان غري سايل  هللا آ لقا قيادي بيد من ليــــــــبايل
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 وانت مطلوب غايلبعت وارخصت حقي   ماالسبب غري آ ان ذا ايحبييب فعايل

 نعمه آ ونقمه آ علمنا انقطاع آ ووصايل  فاحك يل آ يش اياملطال بعد املطايل

هنا ايريض طالت عيل اللـــيــــايل  لتراوي ولحتيك حديث احملــــــال  فا 

 وقال رضي اهلل عنه
نه ضاق   ضقت وامسيت ايبن امحد كثري التقلقال  سع احلالاو يب ايبن جار هللا ا 

 منه وديهتا تدنو بعـــيــــدات الآجال  ضيق مك ما قلت ذا آآخره طال ضيق يف

 وغاايت الآمالقل ذلخري ومأ مويل   تعرف عليه التعوالفاحك ابهلل ذلي 

 قرة العني ذي فيه الغـزل والتغزال  ي اذلي عده ليوم التوسالقل لكزن 

لني امليــــل مك ذا متيال  فنا غري ماللملتوا آ وخاف مليتوا   اياهل هينن ا 
 والقالآ وزخرف القيل هو حصيح الالكم   آ علموين بقول الصدق ايسول من سال

 واهوال تتبعها آ هواليف غبب من ريب   عىل شك واشاكلعينوا يل فنا منمك 

ليمك مهبمه ليس تنــــقغ  ل ش تكهيا ول حكهيا ول فتح لها اقفال  ـالري منمك ا 

ىل  ل من البال ا   الباليف ظروف احلروف ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 مالها برقها خلب وميعادها آ مطــال  اللـــــكام ال رقرقا ميا يايعيل ما مل

 امحد ان مالها مالما ورب السام ايبن   مالها مالها يه جاعهل مالها مـــــــال

 اللـمايه آ ل مغوات ويف غدوه آ غ  فادعها ايعيل من حالها ذا ا ىل حال

 لبوا ادلاعي اخملتص لتخليص ال عامل  يف حني ال همالقوم قاموا حبق احلق 

 قبل لتغلق آ بواب الرجا قرب الآجال  من بقااي شوايب حظها كيف ماحال
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ن وافيهتم بني الآثـال  النقا يف غىض الضالآ وعىل منحىن وادي   فاعمل آ حصايب ا 

 يكفيين من القيل والقــال ُـب يف ُـب   قل هلم ايحامت احلي ابخمرمه قــــال

 فا ن يف الصمت اياحصايب ملن انهل آ نوال  مابغيت آ دعي دعوى ولدل ابدلل

آفات اهامتمه وال هوال  وانقطاعه من آ وطان الشغايب وال شغال  والسالمه من آ

قبالوانفتاح ارتياح اذلكر  ن فيه   ل بواب ال   العز لكه وال جاللوالسالم ا 

ن بغيته وبعد   احذر احذر تكن عن ما سعوا فيه غفال  الصمت همالك ال هاملا 

ليه يف لك ال حوال  فا ن عينه عليك ادلوب لوملت مامال  كن حمارض وانظر ا 

 يف وصاهل وقطع به عن الغري ال وصال  ورح ابيل البال ماهو آ ل معك فارسح

 وقال رضي اهلل عنه
آه ايسامل اش تقنا وشوف املدا طال  حىت ضنا مين احلالطال ايمطريب   آ

 غري وادلمع من عيين عىل اخلد هطال  ذي ال طاللمابدا مابدا ليهل مضت يف 

ىل قرة   واللظى يف احلشا والنوم من انظري عال  آ عياين ومايل والآمالشوق ا 

 من خيايل ولبه ايمعــــــىن تبدال  سؤيل الغايل احملبوب يل مابدا مال

 ماحتولت من حبه ول وهللا احتال  حايل ولوحالت آ حوالآ يامن رحت هو 

 من اهل الهوى قالمثل ذاك اذلي قبيل   غري يف بعده آ وقربه حملته يف البـــال

ذاماشفتك  للعرب شغب يف ادلنيا ومطمع يف املال  آ نويت ال رحال وانت شغيب ا 

 ال ثقالآ نت مثيل ثقيل آ وخففوا عنك   فاحك يل اياذلي لوزال لكني مازال

 ايشت ال عسالمااعرب آ لجبازه منك   املفا ن محيل جرح ظهري ولان حب

 يف املهد ال طفالمثل ماحتمل آ م الطفل   ابلتفاته عنايه حتمل آ ثقــــال ال حامل
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 وقال رضي اهلل عنه
 مل ولفي ولقاين القفا بعد ال قـــبال  املأ مول ذي منه الآمالمطربه منهتيى 

 ايمال من لمعه مال بذامن مشريك   بعد مكل ولمال ملت مليت من ل

 لولحد من احصايب يقول انت مالل  فا ن ماان يف افعايل عن احلق ميـــال

 مابدا ايمعـر متيت ليهل عىل حــــال  ماهو آ ل لقيتك يف طريقي كام الزال
 جال جتول آ يامناكنك الزيبق املرصي   يف القيل والقالجمرى  لول آ وثقت كل

 رس مسريي وكن يل يف املعاسري دخال  افتح كل مغاليق ال قفالفا ن بغيت ا ين 

 قلت ذا جد منك آ وتبا ذا ختــزال  من الناس ال وسالواقطع ا ن كنت تبغاين 
 حول احلال واحتالآ ويل ادراك حىت   ال مر قاطع ووصالتعرف ا ين معك يف 

 فارهما قصد ايطائل عىل لك من طال  يف حمهل ويف نقهل كام اهل التــــنــقال

نك سالفتك التج  املمجل احلال فا 

 وقال رضي اهلل عنه
 عىل حاهل آ وحالهل ترى حالها ابيق   ال ول عىل احلاليب هل ربوع الود  جحز

ن العهد من مث قد طاليل احك ابهلل   يه ذات ال طاللايابجحز وادع يل جيت   ا 

 مثل حنني يف رضب املثل ل هل ال مثال  والقالوالقيل ذي لها الصيت والهتوير 

 واصطعن ال حوالابعوا آ مواهلم ابلرخص   قل لها ان اهلها من هجلها ابعوا املال

 فانطقوا عند ميلهتا بتقصري الآمــال  حني حافت وماخافت ورى حمكها مال

 لودعهتم وراعهتم بتحويل ال حوال  مالها ريهتا مرت طـــــــريق التحامل

 خففت عنه والعجفات خلهتم ا هامل  اعطت املكهتل محهل ومن ليس حامل
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 لهل معل بأ هل ال عاملواحلقت لك من   واوصلت منقطعهم واهملت من بغا اهمال

آمال  لووقع محلها ذا واشفقت بأ هل ال ثقال  ماحىن مهنم حــاين ولخابت آ

 محلها يف مناخ الويل من ثقل ال حامل

 وقال رضي اهلل عنه
آمايل قرص مدها آ وطال  مال ماكل ومولي يلجامع املال كل   قده مايل يف آ

ن دامت آ اييم كذا نلت الآمال  احلال لحال لحالفامحد هللا عىل ذا  هنا ا   فا 

 السري اياهل الرتحالفالرحيل الرحيل   يف حيايت ويف مويت ويف يوم ال هوال

 سريوا وسريوا هل ماكسري يف احلالعرج   سريوا اسعوا عىل قول ادلليل اذلي قال

 بني راكب ورجالفابدروا ابدروا ما   ـالفالتنظار للصحه صفة لك بطــــ

نه  من تنوى هبا انل  ادلارين اياهل التسوال السؤل يفوادرك   يف طريق هللا ا 

قبا  ايبين ادخلوا ابب ادلعــــاء والتـهبال ن ادلعا ابب ال   لآ دعو هللا بصدق ا 

نه منهتيى سول من سال واطلبوا  بال من مازالواسع الفضل ذي يعطي   منه فا 

 ايجنا من جنا ايهادي احلاير الضال  ايملتجى اخلائف اذلالايرجا اهل الرجا 

 ايكرمي آ كرم النازل عىل اببك احلال  اياذلي منه ال فضالايغين آ غن فقري 

ن مال              اذلي يرسع الــــــــــــرده ا ىل اببك ا 

 رف به اعطف عليه آ لطف به ا ن ضاق به حال              

 ت هل والآ ن كننفسه و  لول ايضا ا ىل  لتلك ايوكيـــل آ مره ا ىل مع آ وخــــال

 كن هل آ لكه بعني اللطف يف لك ال حوال

 وقال رضي اهلل عنه
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هيدي الضالايبن عل بن ظفر جل اذلي 
 جل عن رضب ال مثالاذلي ايبن همدي   1

 ذي به آ مسيت مس هتدي وقد كنت آ ان زال  واذلي يبغي التعظمي شانه وال جالل

 يف عيون املها واليوم نو الهوى اجنال  حب الغزل والتغزالكنت شاعر هوي 

 ظهري ثقيالت ال حامل حب يل حط عن  من ماكنه ا ىل جو اللجــــا والتوسال

 جزل العطااي وال نوالابب رب السام   يف فنا الباب ذي من حط به محلته انل

ذا مادعى آ وسالذي يليب دعا ادلاعي   واذلي يقبل التايب ويفرحه ال قبال  ا 

 ماهو آ لحيب الطالب الراغب ا ن طال  من عباده وذي ماهو من اكثاران مال

 الـفادع مولك قل ايرب ايعامل احل  مـاحالالبة تقالبه عىل كيف يف ط

ن الرب خـريته ال جعال  ايالكرمي الرحمي آ درك برمحتك يف احلال  لمتادي هبا ا 

 ل قريب آ رجتي نفعه يصلين ولمال  خص من مثيل ا ين منقطع قمي حمتال

ل انت   غثين ارمحين افتح يل برمحتك ال قفال  ايغواثه غث ابيل البالمايل ا 

 فان ماعاد يش غابيك تفصيل واجامل  الفتح ايفتاح يل واطو ال طوال جعل

 وقال رضي اهلل عنه
 آ عين املصطفى ذي لكمته الغــزال  رب ساكل حبــرمة مــــمي حاممي دال

 يوم الفزع من جمازات اذلنوب الثقال  شفيعنا يف القيامه يوم دك اجلــبــــال

 من شدة الهول ينسني احلرمي العيال  الرجالالنسا يف يوم اختالط الفريقني 

من اخبث فعالمغبوط ابخلري وافعاهل   ولك عاقل ياليق مث فيه اختـــــالل
2 

 لفتشاافا ين وعزتك يف مه وكــرث   من يسالايرب ال رابب آ ان ساكل مع 
                                                           

1
 ابفضل : ايعيل بن ظفر 
2
 آ فعاهل من احسن فعال  :ابفضل  
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 ويب تسقيين بك س الوابلــهايب ذن  مسهد العني ايرمحن يف ذا اللــيــــال

 ايرب ال رابب آ ان ساكل مبوىل بالل  واهل املعايص من عقابك ذللعصيت 

ليــه ابهتــــال ذا جاه وافد يرجتي للنــــوال  مددت كفي وغريك ما ا   ايمن ا 

 ولوقع يف مضريه هل ولهل جمــــــال  آ عطاه وآ كرمه مما ليس خيطر بــــبـال

ل بدايه منه قبل السـؤال  لكام شعب سالمث الصالة عىل امحد   يف ذكره ا 

 وقال رضي اهلل عنه
ليك بأ هل الكسا ساداتنا خـري آ ل  هبم هبم فا هنم مه خــري مابه يسال  ا 

وبأ مـهــــا ذي لنا مهنا صهل واتصال  بفاطمه بضعة اخملتار حبر الكــــــامل
1 

 اجملالعىل فنا ابب عزه عند ضيق   حتط الرحالورس ال رسار آ بوها ذي 

 قد صلح لك حالوابحلسن ذي بزهده   وآ يب احلسن ذي موالتك حببه تنال

 حبقهم ايهللا اغفر يل اذلنوب الثقال  وابحلسني اذلي ماحل حلته حـــال

 وهب يل السؤل ايمولي عند السؤال

 وقال رضي اهلل عنه
وقد قال هل ش يخه ال خرض ابهرمز : هات قصيدة آ ولها ايروح          

 ال رواح ، فقال ريض هللا عنه : 
 من شذاها منالهبت عىل قوم انلوا   منك رحي الوصالايروح ال رواح هبت 

 اتهوا وطاشوا فعاشوا مأ منني الناكل  فامسوا ساكرى حيارى من سالف احلالل

 ولك جبار يقصم لبغـــوا هل زوال  اجلبــاليأ من هبم لك خائف مابقني 
                                                           

1
 هذا البيت سقط من نسخة ابفضل  
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 الرجال الرجالطوىب ذلولك ذولك   من شافهم قال ذول قد عالمه هبال

 يسقى الزللو بل جليسهم ليس يشقى   من عاند آ ولك يسقى مس ك س الوابل

 ومه مه القوم مامهوا جبـــــاه آ ومبال  من مش يش من محيامه تبجح وقال

 ليىل منامه تولــــوها عىل لك حال  اخملنــــــقه والشاللول ختلوا ذلات 

 وابت يسقي رحيقايورثه ال نذهال  انل طالب العزحبوا اليت من قصدها 

 رضوان اليت يف احلجالولوبدت حور   اللظنه ايمعىن خلوشاهد العرش 

 رتبة آ هل الكاملمرادي ماان من اهلش   مطلب وقد لش رجالقال ابعدي فان يل 

 الـيتعال سامرك مابني الغرف والغ   يف ادلايج تقل يل تعال يايليت ليال

 واصدق كل بذاك املقالواجنز كل الوعد   بعد طول املطالت مين مارم واعطيك

 وآ ايمنا يف خبا ليىل حتايك اخليــــال  ايعبدرمحن آ رى اايم القطيعه طوال
 وساعة الصد فهيا اعوام فهيا امهتال  جعالتقىض س نني ال وصال يف ساعات 

ن بدت كل قل لها اببهتال  ـــــقالـابلع ذايك منا عساان نكتفه  ساكل بليىل ا 

 وقال رضي اهلل عنه
آمال  يل ايسؤيل ول آ عهدك ميال آ وتبا امل   عذب هو عاد عندك مثل ماعندي آ

 آ ي ال حوال ايحبيبمادريت آ يش حاكل   منك يل حالاحك يل فا ن وهللا ماانضبط 

 وعدك عيل طالكيف ذا ليش ذا ايمال   آ نت مبغضين آ وتبغا تعاتبين آ ومــال

نه سهيى فكري   فا ن حايل بتعكيسك عىل خس ال حوال  وعقيل هنا مالوهللا ا 

 من داين آ وعالوانت قادر عيل ا ن ش يئت   خلت ملا نظرتك ايمىن القلب ختتال

 كل احلال واملالاذلي افىن ولمهه   البالايمالمتك يف هو ذا جزا ابيل 
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 ال مثالماترى آ هل الهوى ترضب بعشقته   وال بطالوافتضح فيك بني آ هل البطاهل 

 آ هل التوسالفا ن بغيت النقا ايمطلب   قده يف لك ماقالوه قالــــــه ملن قال

 الــــــــــاياذلي غريه الضاعن وهو عندي احل

 هادي آ وزال قف وكن حيث آ ان واقطع معي
 اللول يف مرادك ثـمن العمر واحل  دونك ول اهتالمثل ما ان معك لخاف 

 غري لقلت ل اكنت قطعت آ هل ال وصال

 وقال رضي اهلل عنه
 ومل ولفي فديته واس متع مايـقــــال  سويلمه ماحملبويب جفــــــــاين ومال

 احملبه سهل ابهلل وسالفياحويـدي   اللـــملاب وراه ماذي بدا هل ويش اب

نه حلف بك ايبديع امجلال  احلايل عيل اس تحالوقل ورى حاكل   وقل هل ا 

 وحق عينيك وانفك والامثن العسال  وغلظ آ ميانه البارح وشدد وقــــــال

ذا شافه يغار الغزال  ونور غرتك ذي يزري بنور الهالل  وعنقك اليل ا 
 يف طريق الضاللعرفت من فعكل ا ين   وجعدك الفامح ا ين منك يف خس حال

ن وعدك حمال    وطال حبييب واقرصيبوارخص وابع   ملا ظهر غايب الرس ا 

 وحني جيئته قدل اببه وقال انت زال  ياين العايل وحل العــــقـــالوهب بن 

 وبت يف فكر لريبه ولقـل مــــال  جويف لظى واش تعالفرحت منه ويف 

ل حلادث فعاكل ايخبيث الفـعال  عيوين وعالولتـــــزعل منايم من   ا 

 بقيت بعدي جعل معرك بعمر اجلبال  كل البقا صبت ايسؤيل بقطع احلبال

 الــين هجر بينت اجلفا يل وحجفيت  تقاطعين وآ ان آ بغي الوصالمك آ نت تبغي 
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 ايسويل آآخر سؤالفرح وان روح ذا   عندك آ ربع قفالوزنت قدري مفا جا 

 هل ذلوق النصالوبعدها من تعرض   هيينه من ندم واس تقالخالفه هللا 

نتقال  وسار يف غري مـهل زلــــه هللا وزال  ومن دعا آ وجاب هل تعبريه ال 
 الآاثر ذي يه دوالغدى بك التيه من   حبق الآايت ذي مضت سورها الطوال

ذا زاد جيتك   ذا جدالفمت فامي انت ما ايعذب يف   من صاميخ قبالوخذ ا 

 مادمنا ودمن الليالكذا كذا ادلوب   وشف خشمي لزريون املداحق نعال

 فالتطيعه لو استشفع مبوىل بالل  يالــــ ومن تعنا وحاول للتاليق احت 

 وقال رضي اهلل عنه
 فديتك قبل مويت اتصال يقع يلوهل   حبيب هل للمعىن بعد قطعه وصال

 املأ مول يف لك حالمناي ايمنهتيى   ماحليت وادخل وانلوحل يف حيث 

 ولطف معناك ذي لوابن للصخر سال  حبق ابيه جامكل ايبديع امجلــــــــال

 ولحياول بتفكـــــــــرٍي ولهو ينال   وماورى ذاك مما ليس خيطر ببـــال

 ولحلد فيه من ال غيار خوض آ وجمال  بعقل عاقل وليدرك بومه آ وخيــال

 وعدك وطول املطالحنيل تعبان من   اخلاللقده مثل آ نظر ا ىل من  تعطف

 ولمعي من وعودك غري قيل وقال  ا ىل مىت مرت آ اييم معك والليــــال

 فرد ايمن عىل اببه حتط الـرحــــال  وراك حاشاك ايحمبوب من ذي الفعال
 وقام ابلباب يس متطر جنـوم النوال  وشف ا ىل من تلبس ثوب ذل السؤال

 لهل يف الناس ماليقول ايمال من   رجا وابهتالمنكس الرآ س خاضع يف 
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ذا امليح طـــال ليك ايمن يقرصها ا  ومن ينفس عىل املأ يس مىت ما اس تطال  ا 
1 

 وهب لنا منك رمحه واجل ايذا اجلالل  ففرج اهلم واطلقين وفك العقــــــال

 الضاللهو ساس مبىن عن احلرام اذلي   مغوم ال كدار عنا واكــفنا ابحلــــالل

 وقال رضي اهلل عنه
 عرب اليوم ايحـــــادي احملبني حايل  دمعك اليوم ابيليل من ايبن راشد بـ 

نك ايبن راشد ظمنك يل فان   عند ماحركت غصنك قراحي مقــايل  اللا 

نك تشرتك يف حمايل  يكتبونك معي يف اللوح عند الرجال  فا ن ترحج كل ا 

 واحمتل عند بلواان امحلول الثقــــايل  شد مزيرك واهنض وارحتل ابرحتايل

 آ وتسمع بسمع القلب فينا مقـــــال  واحذر احذر متيل يف ميني آ وشامل

 مارىق من رىق من طالبني املعايل  فا ين آ حلف بعزة ذي العال واجلالل

 من لقيته فهو ينبيك قـبل السؤال  غري يف سمل التسلمي مــن ذا وذايل

 عىل لك عايلعن مقام اذلي اس تعال 

 وقال رضي اهلل عنه
 ولتلفت ا ىل حمبوب غريك حمــــال  حبيب مايل معك دعوى وليل مقال

ان عىل مشسك معك والظالل  القلب موىل ومالرضيت بك ايحبيب   ورآ سك ا 

  الصوت من داعي الهدى والضاللوويل  وحيث ماكنت اان حتتك مطنب وحال

ليك واطرح مثل طرح  ذا دعا ا   وسابق الرحي يف شفك ولو ابلعقال  الغزالا 
 يل منه ماابيل بقيل وقــــــالسواع  فيك واطنب ومالوميل عن من عذلين 

                                                           
1
 ابفضل : ومن ينفس عىل املعرس مىت مااس هتال  
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ذا انت رايض فنا رايض بقل النوال  ذي جيي يف اخلياليسدين شوف طيفك   ا 

 محلهتا واس تخفيت اجلبال الثـقــــال  ولو حتمل عىل ظهري ثقيل اجلبـال

 العشق عند الرجال طريقوهو كذا ذه   قليب ملح حبرك زللوذقت ايسول 

 آ هل عشق امجلالوذا اذلي حص به فتوى   صفهتم ومن ذا مذهبه فيه انل وذه 

 مجيع ماقيل يف ابب الهوى مايقال  بعد طول اجلدالورصحوا به وقالوا 

 فيه غالط وزالترى اذلي افىت برآ يه   فلسفه واعزتالخالف ذا القول غاية 

 ورس عىل مارمسته كل واتبع ووال  عن جواب السؤالخفذ ولو مل تسلين 

ذا امليح طال  فيه والقلب خالولزم الباب واحرض   وصل بصربك وطول به ا 

 وفارق احلس وافن النفس والبس خالل  خبالص الود ل ههل وانس لك اش تغال

ن آ هل احملبــــه ذلل  حبيبك ماللوليداخكل من ميةل   من التذلل فا 
ذا اخلف الوعد   وليرى فيك من شافك دهش وافتشال  آ وطول عليك املطالا 

نعــــزال ن ذاك اختاللتبارشوا به   ومابدا فيك للعذال من ال   ولشك ا 

ن الصدق   وصادق الود هل شاره وقد هل خمـال  مثل الوصاليشوف من صدقه ا 

متثالومن صفاته   ومااقبلوا به قبل منه مجيع اخلصال  خييل النفس من ال 

 ال عتدالحتب ماحب من ميهل ومن   ترد وتصدر عىل حمبوهبا مل تــــــزال

 ولو هسفها وخالها تراب النعـــال  وتنظر آ قبح قباحي فعهل آ حسن فعال

 وقال رضي اهلل عنه
 داين آ وعالمن مقاهل ولتراتب من   لك من قالبن يزيد اعتصم ابهلل ودع 

ن جفاك الصديق آ و   رؤس ال بطالكن بربك ودس وادحق عىل   مل من ولفك املالوا 
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آمرك اوصيك كن مايل عن القيل والقال  غدوك والآصالواذكر هللا تعاىل يف   وآ
نه خري يف لك ال حوال  ذا القول دخالواحذر احذر تقع من بعد   يف مداخلهم ا 

 امللمال يف جانب وخالمه اهغري   من محل ال ثقالفا ن مايسرتحي انسان 

 يصلح آ مرك ومتيس بيهنم طيب احلال  فكن حولها حالذه نصيحيت ايبن امحد 

 متيس يف اغاللابش تغاكل بغل آ وحسد   لتفسد البالوامس واصبح سلمي البال 

 خلهم لكهم فا ن الهدايه وال ضــالل  صايب آ وزالوان وقع عندك ا ن حد مهنم 

 صدورك وال قبالهل وذل به تعاىل يف   يف احلال واملالبيد غريك وسمل ال مر 

نه آ عرف خبلقه من قرص مهنم آ وطال  هو تعاىل ملا قدره يف الكون فعال  فا 

 وقال رضي اهلل عنه
 انقلب ل نقلب حالحني ساولته احلال   مطربه راعين البارح مقال اذلي قال

 اخلق ولداللتكدر صفا زينه ول   ل نفلت ل نقلب لزال رونقـــه لزال

ذا مال فا ن ماعادان مايس عىل يش ا 
 لول حب طول العمر خلفه فالطال  1

 غري من قليب آ لقا فيه ريب هل اجالل  صدق لهو راي مين ولقلته آ كـــال

 بلغ فوق الآمالحد يف الروح والراحه   مثل ماقال ال ول قبيل البخت قتال

 غري معىن حقيقه ال مر ذا اياهل الآصال  وابذل اجلهد ماانلوايش واحد تعىن 

 ماالسعاده ابل عاملما يه آ ل سوابق   لوراثه ولصنعه يف القيل والقـــال

ن آ درك املعىن لقي املعتين زال  فا ن درى من مسع قويل فال عاد حيتال نه ا   فا 

 وقال رضي اهلل عنه 
                                                           

1
 ابفضل : فا ن ماعاد دنياان عىل يش  
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 دد هبا وادلمع يف اخلد هطـالمك تر   ال طاللايمىن القلب عذب مااوحش خالفك 

ل ملن هو هبا حال  ماسكن حهبا قليب ولحل يف البال  ماحنب الربوع ا 

 ليتنا ماعرفنا البني ايسؤل من سال  كيف حال آ هلها لغري هللا هلم حال

 وغاايت الآمالقليب فاحك يل ايمىن   فرقوا بيننا قبل انقضا حل الآجــــال
 آ وعىل غري حق اس توسع القيل والقال  امرك الكم آ هل احلسد واهل ال غاللهو عىل 

 ح ابلغنا قليب عىل ادلان والبالرت شماا  وهللا املفضل املزنل تبارك وال نفــال

 اياهل التفضل وال فضالغري يف حبمك   لولهام يف ليىل ولربة اخلــــــــال

ىل   وجا منه ال دللطاب من حني طبتوا هل   فعهل وعلمه وال عاملماالتفت ل ا 

 وان قيل هو زال زلمـامن قصدمك بمك   حيهل وخال من احتالغري جامك بال 

منهتيى العمل ذا هو ساس مبىن آ هل ال حوال  مذهبه مالمااس متع قول من خالف وعن 
1 

 خمتها سكل تصلح شأ ننا واسرت احلال   من حتققه خفت عنده آ ثقال ال ثقال

 اهلل عنه وقال رضي
 سودا وبيضا ويبغني املرا يف امجلال  غلس ال نسدالالبارح القلب شاهد يف 

 فال وهل قالت السودا مذايق زلل  الفخره عىل لك حالواللك مهنن تبا 

 شافوا خيايل وزخراف الغرف والغيال  عنداذلي مه حبيب يف عنا وافتشال

 ولقلته لواحد تعالواس تخدموا يل   وطاي الرحالتبعوا طريقي وحطوا يف 

 ماعاد شافوا لغريي غري يل يف اعتقال  يدي قودمه ابحلبالتباع يف طاعة ا  

 ان بيننا افراط كفي منش كرث اجلدال  والثانيه قالت البيضا الكمش حمال

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 الــغبنين الناس ايمالش وللش مك  مافيش خصهل توافق طيبه للرجال

 ويف نعميي يقع دامئ وحق اجلــــالل  و للزوالجعلوا نعميش يقع دامئ وه

 ما يف تكذيب مثل الشمس فوق اجلبال  ــدالاين كام البدر يف ليةل يقع ال عت

 مايتبع هجـلش آ ل لك غاوي وزال  وقع يف الضاللمن صدق آآمن ومن كذب 
ذا امليح طال  التصذي حصحص احلق من ذي هل يقع ال خ   من ذا هل الفخر ايشاعر ا 

 الآخره زيهنا وحده لها خفــــــر عال  فقلته الفخر للبيضا عىل لك حــــال

 من حهبا هو مفارقها ولو مض مـال  آ ما ادلنيه كام ثوب كثـــــــري اخلبال

نـــــــــتقال ذا امسوا اللحد يف   ولتفعهم ضاممه لوقع ال   اطباق الرثى والرمالا 

 دين موىل باللهتتف عىل من خيالف   مهنا لظى واش تعالوشافوا النار يل 

 من اجلرامئ تقع فهيم ريب وارتقــــال  يوم املظالمي تفرح والظمل يف اختجال

 لك بس اميه يعـــرف يوم لك يسال  وجاهتم انس لترىث ولحد يــــقــــال

 ا ىل هجمن تشالواهل الطغى واملعايص   آ وجاه تبيض وآ وجـــاه تقــــع اكلشامل

 واهل التقى يف جنان اخلدل دامئ حالل  اخلطا والكباير واهل قيل وقالواهل 

 آ باكر غيد كام ال مقار بيض عسال  وفيه ماتش هتيي نفسه وماقــــال نـــال

 يف القصور الطوال ميهدن يف ال رائك  ممهدات وصفها يف خثـــــني الظالل

 ن يل يف اخليالوصفت فهين عىل مااب  نعميهن دوب رسمــــد لبسهن ليزال

 سوى النيب املفضل يف مجيع الرسال  جاب مهنن دلل ابعد واحد وآ ل ان م

ايمسود دلوج الليالوبعد آ ان آ سأ كل 
 تشفي سقايم وتغفر يل اذلنوب الثقال  1

 وخربوا مابنيته يف العــــال والسفال  حضى يف القتالابليس والنفس طاقوين 
                                                           

1
 ابفضل : وبعد آ ان سكل ايمسكن دلوج الليال 
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 دوب الليايل عىل من لكمته الغزال  حاممي دالصالة ريب تبــــــــلغ ممي 

ليه امجلال  مافر طائر وماهبت رايح النــفــــال  اتج النبيني ذي حنت ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 كنت مغض عىل الطرفه لس تار ال حوال  كنت حب التذللايبن مجعان آ ان قد 

آمـالغرين غرين خيل وطول يل   كنت ساير وجارهيا ول بغي المتيــال  آ

 الـمال وابدى يل الشينه ولاكن عي  مث ذا احلني جاين منه يل غري احلال

ذا اوعد ماتوىل ولمال  ابملقال اذلي قالجيت يف مه واثق   عندي انه ا 
 لحني حليت ال طالابنت آ ش ياه يل من   آ خلف الظن ذي ظنيت يف شت ال عسال

ليه آ علمه   الصدق ماهو ختزالقل هل امسع حديث   وارضب هل آ مثالمن رسويل ا 

 ايخــالل ارح وان روح هيناك التبذ  قد درينا بك انك تنرشح ابلتبـذال

ان حلينك ذا انقطاع الرتسال  يوخذ الروح واملالخاف ايعذب ذا اب  وهللا ا 

 خاف ذا ابيردك بعد عشقتك ذلل

 وقال رضي اهلل عنه
 صيفي وخريف وش توي من ليايل الشامل  الرهط ينيش يف خثني الظاللايهللا عىل 

 ايميعاد مك من غزاللحشت آ وديك   لخيبتك اخمليهل لقطعك الـــــزلل

 خلني الكرع مسك عالب ال رايح اطي  ساللع واليوم هيناك مندر حاليات ا

 ال وهل ش به همــــره مرسجه للقتال  رآ س مالست يسوى شوفهن  شاهد هتن

 نظرها خيالآ رسع من الربق للحت   للعـــرب ابلسؤالطليعة القوم تأ يت 

 العراض الطواليد يف اجملار  جتري هبن  والثانيه بكرة املهري تفك العـــــقال
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ذا متار   روى برؤس اجلبالوالثالثه اكهنا ال    يه العليا وهــن السفال نا 

 هاللال والرابعه قلت تسوى برقة ابن   جالمذعره ليس تلحقها الضواري الع

 ها والشاللا مج ل واقراطـ ماهو له  واموال جده وماقد حققته القــــفــال

ماحشنته غري عود آ خرض ومن لك عال  واخلامسه مركب الهندي قوي احلبال
1 

 زالـوالفم مرجان خالص مل يزل مل ي  تسمع رصير املعاجل وادلقل واحلبـال

لهيي من الكم احملالواس تغفرك   والسادسه حازت الرمحه ومجع اخلصال  ايا 

ن اكن زليت رب اغفر ملن اكن زال  والفي صاليت عىل اخملتار موىل بالل  ا 

 شفيع يوم القيامه واخلاليق ذلل

 2وقال رضي اهلل عنه
 عىس معك يل رساهل شافيه يف املقال  آ خبار عن هنج مكه ايهبوب الشامل

 النباء الشايف معي مث قالجوب وقال   جويف من لظى واش تعالتطفي هبا حر 

 توصـــــلوا ابلسالمه مث انلوا منال  آ برشمبا رسك آ حصابك عىل مت حال

 جتردوا مث ساروا خملصني السـؤال  ملا احرموا من يلممل مي تكل اجلبال

 رست جبده مراكهبم وحطوا الثقال  لبيك لبيك ايرب النساء والرجــال
 وعهنم البؤس واهلم اذلي اكن زال  لواحضوا عىل بري جحه يف جال واغتسا

 احلسن العزيز املثالوشاهدوا كعبة   وآ قبلوا ابملطااي بعد فأ ي الظـــــالل

                                                           
1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
هذه القصيدة الفريدة اجلامعة ملناسك احلج الرشيف رشهحا الش يخ العالمة ال مام محمد بن الش يخ  

شارة س يدان ال مام القطب العارف ابهلل احلبيب عبد هللا عبد هللا بن آ محد ابسودان ادلوعين ؛ اب

 فضل بن حسني بن طاهر . اهـ اب
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 مربقعه بني ديباج وخـــــــز وخال  ك هنا اخلود جتىل يف الهبـــــا وادللل
 وقبل الركـــــــن لك مهنم مث سال  وارخت علهيا س تورا واكتست ابجلالل 

 من بري زمزم فياطوىب لتكل الرجال  ابلزلل س بعا وصىل وارتوواوطاف 

 وقال يف لك موطن مر به مـايقال  يف جمال وابلصفا واخهتا املروه سعوا

 ا ىل مىن ابت فهيا مث صبح وقــــال  وسار يف يوم اثمن الهالل الهـــالل

 وابهتــــالمابني شاك وابك يف دعا   قرب اجلبل مث قاموا من بعيد الزوال
 يقول ايرب جيئنا بني هاد وضـال  يشيك املعايص ويبيك من خطااي ثقال

 آ توك من لك جف خائضني الرمــــال  عبيدك اللك منا قد هفا واس تقـال

 ماصدمه عن جنابك حب زوج ومال  شعثا وغربا يقاسون احلفا والالكل

 منك ايمن لمللكه زوالراموا الرضا   آ وطاهنم فارقوها واهلهم والعيــــــال

  ايمعطي عطااي جزالحاشا وحاشاك   فال ختيب رجامه ايعظــــــمي النوال

 وابتوا واصبحوا يف قبالصلوا جبمع   مث انهتوا بعد ماضوء الهنار اس تحال

 الــرموا هبا امجلرة الكربى وحلوا عق  ا ىل مىن بعد مانــــالوا املــــىن ابلكامل

 طافوا وعادوا وابتوا يف منامه ليال  فهيا مث ساروا جعــــالابحللق واذلحب 

 وودعوا بعد ماحازوا مجيع اخلصال  يرمون يف لك يوم بعد ماالظل زال

 فوق تكل التاللهيزمه شوق مزجع   قاطرين امجلالوامسوا ا ىل حنو طيبه 

 ذللتواثبوا عن مطاايمه خضـوعا   وحني لحت منايرها هلم ابخلـــيــــال

 واس تنشقوا من رابها لك عال وغال  لقيامه بطيب النوالواس تبرشوا بعد 

 يوم اس تقام اخلاليق عن ميني آ وشامل  وامسوا ضيوف املرىج يوم عظم الوابل

 يرس قلبه حاللثوى بطيبه وهل يف   ذاك اذلي لك صب يف هواه استنال
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 دامئه يف تــــــــوالعليه منا صالة   زين الوجود املسمى ممي حاممي دال

 البيدا وماغصن مالماحنت العيس يف   واحصابه آ يضا وآ هل خري حصب وآ ل

 وقال رضي اهلل عنه
 عىس يسمع ش تيت العسالنسنس بصوتك   ايفصيح املقالوض شل صوتك ـعاي

ذا مسعك اذلي هل يف فؤادي حالل  ممتم الوصف يل يسلب عقول الرجال  ا 

 فاين وحق هللا الفرد الويل ذي اجلالل  ابلوصال مسعه صوتك عىس يسمح عيل

يل عش يق اجلثال فان اكن متم تعطف  هل رآ س مال حزين مثل اذلي قدضاع
1 

 انكر وقال انت زالوان اكن ايابعوض   هبت يل انواد ايمطرب وطاب احلالل

 الصرب فان احملبه ماتقع ابلقتــــــــال  فامحلد هلل اياملطرب عىل لك حـــال

ل ونــال  ماحيليت شفت مك من حد غدا مث قال  ولبدا حد صرب ايمطريب ا 

 مك يل تلون ومك ذا يل حمن وانتحــال  وآ ان يف املوج بني آ زيب وبني الشامل

 معرفه واحتيالوهو يف احلب ماهل   علقت يف من حيملين امحلول الثقال

 وقال رضي اهلل عنه
 عرب عيل ابيقـــــرب للمسري امجلال  ايفضه احلادي اس تدىن راكبه وحال

 تعال عندي وفصح يف حصيح املقال  فقلت ايحـــادي الركبان ابهلل تعــــال

 مىت تشدون بــّزلمك لوادي العجال  ايحادي الراكب الرحالمىت تشدون 

 وادي الرماح الطوالمىت تشدون ا ىل   نا والقتالمىت تشدون ا ىل وادي الق 

 تعال عندي وبني يل ودع قيل قال  الس بااي العجال مىت تشدون ا ىل وادي
                                                           

1
 ابفضل : غبيق امجلال 
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ذا   الــتنشد آ هل املطااي مه خفاف آ وثق  سار القطار انتقالعىس يقع يل ا 

 ا ىل البالد اذلي فهيا حنب احلالل  الـام ابغي من هنا ال رحتــيل آ ي وقد

صالا ىل البالد اذلي يف حهبا القلب   ا ىل البالد اذلي فهيا الوطن والعيـال
1 

 بالد ال بطال ذي مبنامه آ عرق وطال  ا ىل البالد اذلي حلت ولكــــني زال

2رجال مامضت ادلنيا كاممه رجـــــال
 

ل ونــــال  جبال ما غري ماحتمل صالب اجلبال  رجال ماقط جـامه قاصد ا 

 عندي حديث السؤالين وان تنشدي  عشري معشار مامه فيه من ال حامتل

 جني ونغدي فـيارعــــيا لتكل الليال  كنا سوى يف اجملالقد معي خربمه و 

 وبت آ ان واذلي حبه عىل خري حال  لياليا ايفضيضه طاب فهيا الوصـــال

 اللـيبات مييل ويسقينا يف آ فيا الظ  يل آ هال وماليقول لجيت ايمرحيب 

 ذي مضت ابملطالفهل تعود الليايل   زللـوميزج الك س من قرقف ملاه ال

 اليى مايـــقتقول ايقلب قد ذا منهت   وميتحي حرف رمس التفرقه ابلوصال

 كفى هبا بدر وادلمنه وابيه امجلال  ثالثه هللا مجـــــعهم يف كامل الكامل

 وقال رضي اهلل عنه
 آ هل ال موالمامسعت آ يش قالوا ذا الزمان   ال ـيب احلمانع اليوم مانلقى غنا ط 

 لودروا ايموينع تركوا اليوم ال موال  لمــــعه مالحظنا مالنا ايخبت من 

 حتفهم ماهلم ايسعد من لمعه مال

                                                           
1
 هذا البيت واذلي قبهل سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 وقال رضي اهلل عنه 

 ملن لدرى كيــف حيتــــال  حبييب عىس منك حيهل

 كام سالفتك التــــــــجامل  وتوخذ مجيـــــهل تعيــــنه

 وهل فيه آ مل فوق الآمال  فهل فيك رجوى طويلـه

 وذا اخلد ذي زانه اخلــال  الـــــــامثن العس يهلحبق 

 فيه سلسالوذا الريق ذي   وسود ادلرااي اجلثــــــيهل

 البتكحيل من غــري اميـ  وحسر العيون الكحـــيهل

 احلال واملالذي آ فدى كل   تعطف عىل ذا الهبــــيهل

 مباك اذلي بــني ال عسال  ـــهلوداوه وآ برد غليـــــــ

 وفكك قيوده وال غــــالل  لـــه ضعيف ريث هل مفن

ذا ابت ساري وهو زال  وسايره وامىس دليـــــهل  ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 الهوى اقبلترى سايق آ هل   آ لاينديــــــــــمي ترهب

 ولــذ به وحــل آ يامن حـــل  ورحب به آ لفني مرحب

ــ   وخذ منه الك س وارشب  ــــــيلوهمال متيل آ ومتــــ
 وقل هل قباكل تقـــــــــبل  وروح ا ىل العذب ال شنب 

 ورب السام جاد وافضل  قباكل ترى نودنــــا هب
 ومالحنبـــــــــــــــه حتول  صفا الوقت والشوش غيب
 وذا ذي عليه املعـــــــول  ترى ذا مىن لك من حب
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 سوى امللتقى ايمغــــــفل  وما للمحبــــــني مطلب
نه كل آ مجل  لذلي احربوقل ايعوض   خذ الصلح فا 

ن من حبـــــنا ذل  آ لني آ نت ابغي تقـــرب  وذل ا 

نـــــه آ صوب  ولترفع الرآ س تقــــــــتل  تذلل لنا فا 

 تراها مثــــــــــل به ميثل  تقع مثل بنت اجملــــرب
 عىل الناس يف لك حمفل  اليوم طربوقايض الهوى 

ن من   حتمــــــل كام من حتمــــل  راد حيتبوقال ا 

 وسابق حبمـــــهل وهرول  ولو محلوه اجلــــبل خب

 لعيين كحيــــــل املعثلك  وانقد حتملت ضبضب

ذا اخرب  لبـــــــع مسريه ولو ز وات  رماين وان ابين ا 

 وقال رضي اهلل عنه 

 بعدي وحد سار قبيلساروا آ هل الهوى   آ يامن قلت ايداين تدانيت كــــــــــيل

يّل ول اخلـل خيل  آ ولك دخيلمادخل ايسعيده حد من  ـهم بـــل لـّـل  ل ول بل

 يف لك ما يتضح يلمذهيب مذهيب   ه جميليل عالمه ويل شهره ويل وج

 ذا كام ذا وماوهجت هو وجه خيل  لكها ك س كرايس سوى هو وطبيل

ذا دريت عيل ابهلل آ مـــيل  رصفها ما مزهجا شغل مثيلش نفي   ايسعيده ا 

آاثر عقيلخذهت  فا ن قاضيه قد علق حيايت بقـــتيل  ا ابيق البـــــايق من آ
  وَرجيلخذ حبد القنا وان رآ يت خييل   ايخاطب آ باكر وصيلقال دع عنك آ ان 

 عىل غري حيلفا ن من شاء الغنا جاان   لهتاب الفنا واحذر متيل آ وتـــــويل
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 منهتيى مطلب آ هيلايمعر قف هنا ذا   ذ لذاق ذيلوالتــــواس تطاب العنا 

 ايذليذ اجلنا شاحط علمي وهجـــيل  مرشب العذب وآ لكيقلت هل ذا املىن ذا 

 والزتم ذا الفنا واعرض عن اصيل وفصيل

 وقال رضي اهلل عنه
 ايمىن القلب قل يلليش ويش اجلنيه   ايحياة النفوس آ حييت غريي بقتيل

 ايعذب فعيلذا جزا ودي آ وما اجعبك   غرض ابهلل عزي وذيلويش كل من 

ذا محلتين غري كـــهيل  آ وتيقنت ايعذب الشفا ثقل محــــيل نك ا   جتعل ا 
آمايل   نهتيي منك واقبض من حملتك رجيلاام  الطويهل وويلوهللا ا ن قرص آ

ن خيل اخلالهل بعد ماكنت خيل  الغيل ذي فيه غيلواعدم النفس من ماء   وا 

 القا يف الناس مثيلروح دور عساان   يلعزها بعد ذا الرخصه عىس العوف يع

نك آ لقيت نفسك مثل سلطان ديل  يف غوى ساعًة يعزل وساعه يويل  فا 

 وانت ايمنهتيى سؤيل حببهل مـــديل  غره الومه وابليس املشري املـــــزيل

نك ختليين وماطيق خــــيل  الغش مطيلهو يبني اذلي منا عىل   عندك ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ارشح يف قصيدي وطولوانرشح خلنا   انرص ارفع ابل صوات القوايف وبلبل

 شل يل يف محمد رونق اململكه شل  عند مولك سلطان املل  ضايف الظل

 نور الآفاق يل حيمل ثقل لك مثقل  بق اخليل والبلس ـ يف ودل بدر معطي 

ــــل   من صوت مغناه يذهلبعد ذا سكل اي   لبرح لبرح لزال آ مل لك ـمـّمل

 ايودل بدر لعدى كل السعد مقبل  زلزلــــذي للمريض مقل لزين الرشيد 
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ن آ دركت   من تعلق بك اذللشف فقريك كفى هللا   يل طب واجعلشف ا يل وادرك ا 

 ا ىل الكرث والقليل ول اس تلفت  لتعظ  خصم جوار مبطلفا ن خصمي ورآ سك 

 قلت هل راقب هللا يف وليتك واعدل  غري تياه يف طمخه يويل ويعــــــزل

ن مااجعبك يش قرب   آ جعبك ايمعر حلقال ذا سالفي فا ن    راكبك ومحلوا 

ن مري آ هل الهوى ليس ميهل  خل ماءان ملن يصرب ودور ملهنـــــل  مادريت ا 

 خمتها سكل ايعالم ال حوال مجـل  يقيد ويقـــتلماهو آ ل غشوم آ محق 

 والصالة عىل من يف السموات فـضل

 وقال رضي اهلل عنه
 مه يقــولون ماعاده معــــىن كام آ ول  ابجبريه يقــــــــولون ا ن ودي تقلل

ل ان اتيل الوزنه آ ثق  ولـما قرص يش ولذي تعهدونه حت  لــلوحق هللا ا 

 عادان يف غاممات الهوى غيب واذهل  رشبة الغيل منغــــلعادان عادان من 

 حر يف القاع واعرب بور يومني مااش تل  عادان يح مندس ابحلبيب آ وختـــيل

ن بدا ذكرمه يف خلوه آ وعند حمفل   ادلير واخللدار يف اعضاي واسكرين كام   وا 

ذا حد شافنا قال خمتـل ل ا   منه آ وقل ـرثمهيم بقويل ماكــــاعلف  ماابغي ا 
نه حلف بك مابدا يوم يغفل  احلال وابدي ماتغبا وآ شكـل وارشيح  قويل ا 

  ميل هللا من ملمن سال آ ومال مهنم   ليتوا يف القلب حد حللول منذ ح 

 وقال رضي اهلل عنه
 ضعف حايل ويقبلسهل ايسهل ينظر   سهل ابهلل سل املوىل عىس انه يسهل

آه يفشل  مرجل حايف الرجلفا ين اليوم جيئته   مفتشل منه وامره عند من رآ
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عها البليف صفا ماتعــرب يف مراتيـ   مر يب يف طريق ضيق وعر موحل
1 

ــ ذ ذا مرته آ ل تصـــــ ـهلا وليه ا 
 والقنيص العوادي يف مراقيه ترقل  2
ليك مقبل  ايهللا آ لطف بعبدك واصلح آ مره ومجل  فادعه آ طلبه قل ايرب جاء ا 

نه يف ذا ال ايم مثقلوامحل الثقل  ن قده ماعاد حيــــمل  عنه ا   لحتمهل سوه ا 

 حساب اخملردللوتزيده عىل ذا من   قده يفزع من الظلبه اليل يسده  قد

 صل لقطع واو فأ كفه ايهللا ا منه من خوه  ربع مثقال حبه انصلت لك مفصـل

 ايخري مفضلالفضل آ س بغ آ س بغ عليه   بعد ماجاك ابلفاقه وابلعجز والـــذل

ن البال حني تعدل  وارفع العدل عنه ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 يدهش العقل وارزاه الرزينه تزلزل  الهوى يش به الشلشل ايبن سعيد ا ن 

 لختيل الغنا ساعه ولو قالوا اختل  منه فاجسع عىل حاكل ولو حل ماحل

 وال ولواتفقنا عىل حصته الآخـــر   يف لك مدخلفا ن ذا يش دخلنا منه 
هنا فيه عن ال خيار الآاثر تنــــقل  مااختلف فيه رآ ي اثنني فاعلمه وامعل  فا 

نه لل رسار صيق ن آ حد قال ذا يش   لــمن قدمي الزمان ا   قد قضوا فيه من آ ولوا 

 ال عال ا ىل اسفلوانقلب لك يش وارتد   آ هل الهوى قد تبدلمث ذا احلني حال 

ن احلقائق عندان ما تبــــدل  واقبلاحلق خذ من قويل قل هل الهيس   واعمل ا 

 ماهو آ ل يزيده حـــــــد لكام تدول  به احليد ماافتلقط والصدق لوترضب 
 لــايوس يليت والسؤل اذلي به توس  وانت ايذاك ذي يف عقده القلب مااحنل

                                                           
1
 ابفضل : يف مزاليقها البل  
2
ذا رآ ته تصهل    ابفضل : لول اخليل مايه الا ا 



418 

 

 كيف غفلتك يف من لبدا عنك يغفل  مااذلي الهاك ما آ نساك عنا ومااشغل

 اهلل عنه وقال رضي
ذا بعد العشا شد وازمل  نبغي الليهل املغنا وقد بيننا حـــــل  ايبن حامد ا 

 بيننا الغش والغلوامتحى ابلرضا من   قد قطعنا حديث احلرب واخلري مقبل

 فاغتمن ساعة الراحه ويف ذا امحلى حل  لحترج ولحترج ولكــــــــــني هيمل

ذًا خرضه فــرتع هبا البل  آ نزلريت ماء صايف حيث حل الصفا وان   واملراعي ا 

 لمتل الغنا الليـــهل عىل ذا ولمــــل  وين عادك تبا ايسامل آ قبل وقـــــبل

 فا ن ذا غاية املعـــــىن وذا ذل مهنل  لتعول عىل يش غري ذا لتعــــــول

 لذا اذلي به ياليق ماطلب لك مـمّ   ذا حمل الغىن ذا مطلب القوم ايخل
 رس مع اههل وكن بني احملامل محمل  ش يئت ايذاك تعجلذا طريق الوصول ا ن 

ذا ريهتم ساروا ولميـلوا مــــل ن حطوا حفط   رس ا   الرحل يف القاع واعقلوا 

 بني انزل ومزنلواوردوا ماء آ هل مدين   فا هنم ركب ليىل ذي تولوا ا ىل الظل

 وقال رضي اهلل عنه
 واذلي جيئتنا به من قدا ادلين قابل  الوفا حلمطربه قال حمبوب القلوب 

ــ   ذه صفتنا بذا احملبوب منا يعامـــــل ذا حليل ماخنـــ  ه فامي حان حينه ا 

ذا شفناه من هنجنا مــلــهغري من  ن جىن آ وزل ماالزهل ت  ل ا  ذا زلـوا   زيهل ا 

ذا جا منه القطع يوصــــل ن طمح واعرض   ماهو آ ل ا  ليه آ لف موا   رسلآ رسلنا ا 

لينا قابل الباب تقــــبل  اياذلي امدا وطولفالتفت عاد راجع   رد رآ سك ا 
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ذا اقبــــــــل ان نرحب ابملقابل ا  قالوا ا 
1
 

ايه يف حلته حل آ وحتـــــــول  من رعيناه واغنيناه يف العـــمل ال ول نه ا   فا 

نه يـــــبدل ن وفا ماوفا لحتسب ا   عندان ايمعر من راد يعمل فيعمـل  ا 

ن قـــلكثري   مطلبك عندان سلفاطلب اليل تريده   له يفــرحنا ولنسخط ا 

 ذا وانت تفعلقده ذا سوه آ ان يف ابب   قلت ايمنهتيى املأ مول مرىم من آ مل

 مابقي بعدها يل قول ل افعل ولخل

 وقال رضي اهلل عنه
 ماهل آ ولدم ايالقدمي اذلي هو يف القل   عن ادراكنا جلسكل بك سكل بك ايمن 

ذا حنوه آ قبل  واذلي ليكيف ابلعـــــــقول آ وميثل  واذلي يقبل التايب ا 

 ايمسيع ادلعـــــــا ايمن عليه املعول  ليس تغفلايالقريب اجمليب آ نت اذلي 

 واعف عنا وعنا واحينا قبل خنتل  كن لنا كن لنا ايربنا وامحــــــل اللك 

هنا ضاقت آ وساع الفضا والصفا قل  ماحلوارفع اليوم عـنا من باليــــاك   فا 

ل انت قد ذا حلها حلها حل  حصحص احلق حق القول ايعز من ذل  مالها ا 

 فا ن ماعاد يل ايرب حــــيلـــه حتيل  حلها يف كام ملح البرص ايهللا آ وقــل

ل توسل ليك اتباعا كل كام   يف همم آ وممل آ وهايـــــــل ا   قلت يل سلبك ا 

 الورى خري مرسللك ساعه عىل زين   وخمت القول ايربنا صلفاس تجب يل 

 ممي حاممي دال احلامد الرس ال مكل

 وقال رضي اهلل عنه
                                                           

1
 هذا البيت سقط من نسحة الس يد سامل العطاس  
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 ترب الآاثر يل فهيا وقل وانت مقبل  ابجبري آ دن من دار احلبايب وقبل

 حرمة اجلار واخللردوا الرآ س راعوا   ايعريب امحلى ايرآ س آ مل لك ممــل

نه عندان ماجيمــــل  دخل فيه حيمليف طريق الهوى آ ل من   واحذروا امليل فا 

 من لقيته كفى مايوعدونك ا ىل حل  لكام جاه واههل عظم مافـــيه مفصل

 واملغين سوا واش يامه الكـرث والقل  والعنا والغنا ذا مثل ذا واملهلــــــهل

 رمامه وهمالك تعـــدلفارم ايذاك م  بيهنم ابلسوي هذه صفهتم وذا ادلل

 عن رابمه هييأ  كل من النار منـزل  عن حاممه وعن مامه فمتيس مبــعزل
 وامحل سلين اس تفت واسأ ل بعد فتواك  املوت يف الروح والظلحترتق فيه قبل 

 الآراض واجعليف املسابيح واطو آ طراف   يف قفا ركب سلمى واقف الآاثر وارفل

 واجلل ابلـدقواسرتاحوا وراحوا منه   مهنل صفا لكتلحق القوم ذي ذاقوا 

 ل شغلهتم ولالههتم ولالهــــامه اذلل  اخليل والبللس تخاروا رجا الزخرف ول 

 يف هوامه فسايرمه عىس انك حتصل

 وقال رضي اهلل عنه
 آ نت تبغي تقرص يف العتاب آ وتطول  سعد مارآ يك آ علمين مبا ريت واجعل

 يل حال يفشلفيك فاعلمين ا ين اليوم   ذي كنت مملفا ن ماذا ال مل ايسعد 

 آ وكام البدو ذي دامئ ورى الغيث تزنل  مثل مامحل اجلاير ول بعد حيـــــمل

 خلوا البوش حول آ بياهتم فيه هتمل  مهنل حني يلقون عشب آ خرض مع سقي

 ـلم رسااي القوم ذي ماتوجصبحهت  مث حني آ جعبهتم مهــةل الريف والظل 

آاثره وحالوا عىل البــلشلوا   قال يل صف ومثلذا مثل حايل ا ن حد   ادلار وآ
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 به ا ىل من سقاين رشبة ماتــــمهــــل  ماقلت آ رسلوانت ايسعد ذي اس تغربت 

 يبدو ويقبلحني ذاك ذي يف جبينه   من مدام املوده ذي يغيب ويذهل

 وعظم وجبلفاحك ايسعد واحلف هل   رس من راه هلل هل ولوماهيــــــــلل

 غري خيل فالايسؤيل الغـري يــــبدل  مشفي عىل خلمامرايح من ادلمنه 

 لها حلولحو الرخصه مااقدر آ صرب عىل   فيه ماغري آ ان يل نفس ماتأ لف اذلل

 واعمل آ ن اللقاايغاية السؤل هل حل  فانتظر قدرة هللا ذي تويل وتعــزل

 وقال رضي اهلل عنه
آه آ ان ايبن جار هللا   لك من قال آ ان مثقل فقل محيل آ ثقل  عىل من حتملآ

 من غرمي وقع لحش منه ول امطل  سوف ا ىل ريت ا ىل علمر معري وان من 

 مسين هـــمين دكدك جبايل وزلزل  ولـما قلت عهل يقرص الهجر ط آ ين

قال رشط الهوى اتيل مداه آ رذل آ رذل  ن ذلـقلت هل ماختاف هللا وترىث مل
1 

ذا شيت تقبلتضجر من   لـــاحملنه ا 

نه كـنه ايذا الفقري املغفل  واطعم املر مثل الزجنـبــــيل املعسل  واعرف ا 

 شف ا ىل انس قبكل واتبع قيس ال ول  مايقع لذلي عاده يبا العز مـــدخــــل

 يف الشط هرولحني ينظر بين معه   فارق آ ههل وخال ذي عليه املعـــول

 مث حني اركبوه آ ههل ا ىل احلج واقبل  اجملــــــفلوانفلت مهنم مثل الغزال 

 اكن صادق متثلذا هو الصدق ايمن   قال لبيك ايليـــــــــىل وغىن وبلبل

 هو بليىل وان يف حب غيدا مكبل  وهللا ا ين ورثته ليقــــولون ذا لك

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 الشفيع اذلي يوم الشفاعات يقبل  والصالة عىل من قال هل خالقه سل

 اهلل عنهوقال رضي 
قل ايابعوض من ظل يقيل يقلقل  مع من تصطلوانصطل فا ن راحهتا   ا 

ذا طــل ل دماغك ا  ن آ حد  مايروح عليك ا   لم يف اخلرضا وقال انت خمتل وا 

 ويهنا منه من ذا ذي جيي غدوه آ ثقل  لنا اشلك من اخللقل هلم سوه خرضاان 

ن اخلضريا واقعه خف محمـل  هللا الفرد ال ولوالرجا مج يف لطف   وهللا ا 

ذا حنوه آ قبــل  ولـرب ال رابب هل غريه عليه املع  غافر اذلنب للعايص ا 

 وقيل وزد ظلآ مس واصبح عىل اببه   ما وعزته غـــــــــــريه يرجتى ايمغفل

ل حمل العز ايخبت من حل  فيه لعاد ترحل فا ن ماعاد مرحــــل  ماهو ا 

 آ طلب ماكرث منه آ وقلمن طالب هللا   همال متيل آ وتـمـــيلوانت ايابعوض 

ذا مل نه يبغض العبد ا   فاغتمن قالوا ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 هذللد يح وادي ابن راشد لكام نو   يح ايسامل الوادي ومن فيه قد حل

 لقطعه احليا لفارق آ طالهل الطل  يح مامث من حذيه ا ىل السوم ال سفل
 حب من ابت ليهل فيه ايسامل آ وظل  وصل منه واقبلفا ين آ هواه واهوى من 

ن اكن ايسامل معك عمل ينقل  ه تسلسلجهنومن يه واعشق النود ذي   ابهلل ا 

 الن واثقلذي حتملت مهنم مثل كح  نورعيين من آ ولمن قد آ ولك ذي مه 

 زلزهل ماتـــزلزلمن هوامه ولو حد   واذلي مابدا انه مال قلــيب ولمــــل

نه غاب عنا وطـول  مابدا انه تغري ابملغـــــــــــوبه ولزل ن قالوا ا   ابهلل ا 



423 

 

ن تبدل ن آ بدل بدل هللا   قويل هللا يبدل ابلفقـــــيه ا   ولانل ما آ مل به ا 

ن تلفت بعني   ليت هل ليت هل يف وسط عينيه منصل  الود ا ىل حد وعولوا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ايعيل لكام اختلعدل امليل واصلح   بلغريب القامس آ صلح وعـدل ايعيل

نه يرس فاشكر ا حسانه   مثل ماينبغي سواه ل اكـرث ولقــــل   اليش وسهلا 

 قل ملن اكن قد هل يف بنايتك مدخل  عنه يف لك حمفلواشهر آ مره وحدث 

 علــتف آ وتبايش جتازا به عىل ماانت  فيه واحذر متيلقف عىل الباب واعكف 

 منتظر ماتفايج به مراعي ملا اقبل  رس به من آ وللجتي آ ل مبحض الفقر 
 ذي هبا لمبا مهنا عـناية من اقــــبل  رآ س مرىم من آ ملمن قدا يم ذي يه 

ولــــواذلي لك من شفا علهيا وع  بذلــ واذلي يف رابها املال والروح ي 
1
 

 احلط مهنا ول الشلماجيد فرق بني   حط نفسه بنادهيا عىل كيف ماحل

ن عز يس تبرش ولحيزن ا ن ذل  لول ا 

 قف عليه آ فن يف معناه واعلمه وامعل  يف العشقه آ مجلغري لكه سوا والصدق 

 وقال رضي اهلل عنه
 قد مىض ايمعر والبني عادته يبيل  ايبن عيىس بيل ابيل من ابعاد خيل

ن كنت تشكو لوعة البني مثيل لينا نــويل  ابهلل ا   مق بنا من هنا قد حب ا 

 عل رده هبا يرتــــــد عقكل وعقيل  عرفناه ال صيلللوطن ايبن عيىس ذي 

 املمي ذي جاه مثيلعند فارس وحرف   عل يطفي مباء دوعن لظى لك غيل
                                                           

1
 هذا البيت والبيتني اذلي بعده سقطوا من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 والنيب ايمعر لوذا اذلي حل هل يل  يف مذاهب بين عذره يش يد ويعيل

آماهل  ن قد آ وصلته آ  لويقع دونه املرصي وسلطـــان ديل  بكــــرثي وقــيلا 

 ما اردعوين ولكفيت من مث رجيل

 وقال رضي اهلل عنه
 آ وقد تناسيت وصيلبك عنا من عناي   بك من البني مثيلايكحيل الران هو 

 دير يف دير ذا مقبل والآخر مويل  يل وخييلمنك مي آ حك يل فا ن ك يس

نه ذل يل فيك ذيل  مااسيللوحرمتك ايسؤيل وسلويت   فاقض حاجيت فا 

 ايمىن القلب واهيلقلت يفديك رويح   لوتبا لوتبا ايقرة العــــــــــــــني قتيل

ذا احرم ابلصـالة املصيل  واذلي الفكر يف لقياه فريض ونفيل  ايصاليت ا 

 لمتادي عيل فا ن املـــدا منك يبيل  رد رآ سك بنظره ود ايبرد غـــــــيل

ين لوطرح بعض محيل  واندك من جور ثقيلفوق حيد اش تىك   مامعك علمي ا 

 ايقريب الرجا عطف عيل عقل عقيل  خمتها سكل ايمن ليكــــــيفه عقيل

  رضي اهلل عنه لوقا
ن مل يسعين ابب فضكل  مفن يلريب ا 

ن مل يربد غيث رمحتك غيل  1  من يل ا 

 وانطرايح عىل ابب الرجا منك لكي   اي هللا آ نظر ا ىل حايل وضعفي وذيل

 وانقطاعي ل فضاكل بقــــويل وفعيل  واخنالعي عن آ عاميل وعقيل ونقيل
ن جنيت آ وفعلت الشني بيدي ورجيل  فا ن ايماكل املكل القبــــــاحئ حمــــيل  وا 

 قد جرت به مقاديرك عىل انس قبيل  آ صيليف الطينه  واخلطا مذهيب والنقص
                                                           

1
 ابفضل : ابب عفوك 
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 فاغتفرت اخلطا وآ وليهتم لك فضيل  خافوا البطش مثيلفاس تقالوك ملا 
 واجرب اليوم ايجـــــرب املاكسري فيل  فارض واعطف عيل وارمح ورف يب وكن يل

 اياذلين آ رسفوا لتقنطوا عند عـديل  فانت قد قلت اي هللا للويل واملويل

 رحيلفانرشح عندها صدري وحطيت   ووصيلواصاليت يتواقصدوا ابيب ا ن ش 

  بك عند وعري وسهيلمكتفي متيك  يف رحاب الرجا واقبلت برش هبا اهيل

ن قدك حس يب ايحدييث وشغيل  مريخ السرت خايل الرس عن لك خل  حس يب ا 

 وقال رضي اهلل عنه

 سكل ابهللا وآآايت الكتاب املنـــزل  ايبن راشد بربك سكل والعهد ال ول
 آ بيات يبلغن السالم املمكل خذ يل  والنيب املصطفى طه افضل اخللق وامكل

 فاعمتدها وقلها جـهر يف لك حمفــــل  قلهتا بأ مرها ايحلو ال حلان هيــــــمل

هنا جات من هنج عليه املعــــــول  وانت عامل بأ ين حهبا حب مــذهــــل  فا 

يف السهل والتلفيه حربين مشهورين   ربع فيه احليا دامئ به الوبل والطــــل
1 

  مطلع الشمس قد حلفيه ذي مهنام يف   وان بغيت السؤل حيصل توسلزرهام 

ل وحصــــل  ذا زرت خدره ادخل العقل واسأ ل  مابدا قابهل ذو حــاجة ا   مث ا 

ذا اقبل  دلـسل عن القايض القايض مبا ليب  خصه آ زىك حتيايت وقل هل ا 
 تعــــاىل ومجــلقل لبحرق رعاه هللا   عده لتوضيح مااشلكقل لش يخي اذلي 
ل بأ مر من مث يفــــعــل  واحذر الكون يشغلشف بعني البصريه   فا ن مافاعل ا 

ن عهد الوفا ابيق عىل العهد ال ول  واعمل آ ن الوداد احملض كل ماحتـول  وا 

                                                           
1
 ابفضل : فيه خدرين  
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 والوعود اليت كنا هبا قبـــــــل منطل  ل نثىن من نيس الغايب ولعاد من مل

 رب ليث مسلسلذا وقد يف حامان   ال وهام واجــــزلجاتنا ايمحمد فوق 

 وارد بعد وارد واذلي يتــــــبع آ ثقل  من سالسلهم ال حوال دامئ تنــــقـل

ىل احليد هــرول  مثل ذي يف رىب هينن ولمنك تغفل  لويشري آ هيم بيده ا 

نه معي يف لك  ذا دل  خطب دىه آ وحلوهللا ا   فاس تقل ا ن خري القول آ قهل ا 

 والصالة عىل افضل من يف الرسل مرسل

 وقال رضي اهلل عنه
 الرآ ي والعقد واحللحب يل كون حتت   كل افعل ولخلعذب ماعادان قايل 

 آ نت ماكل وان اململوك ماشيته افعل  قد لباس العبيد آ ليق حباليت وامجل
 لول انظر ا ىل غريك ول آ بغي تبدل  ولاعوي ولادغللتشوف ولاستنكف 

لمثل ماقــــال ال ول  والنيب واذلي نباه والقـــــــاه مرسل  بل وحق هللا ا 

نك آ مليت عي ن رفعت آ ووضعت   ين ايش تيت املعسلـــا   آ نت احلبيب اذلي حلا 

 لك خمرج ومدخلبه مع اهل الهوى يف   يف مضريي وتفكريي وذي حط وارحل

نه فيك  ذا اقبللك شوف اجعل ا   وخايل بك مع من ختيلوانرشح بك   مقبل ا 

ن تلكم جمد آ ويف حديثه ختــــــزل  رست يف ماه حاملها عىل لك محمل  ا 

 لك يش فيه يش من لطف معناك ينقل   فانت عني املعاين ايالـــــذي ماميثل

 حىت حصل ماحتصلخذن منك الطال   قد آ دركهن الطلعزه وليىل ذي  كن

 وقال رضي اهلل عنه

 قل يل مىت الوصل قل يل  هــــفــــاايشفا مــن 
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 سقمي وايبرد غــــــــيل  احك يل ايشــــفــا

 ماقد مىض ايمعــــــــيل  قد كـــفى ماكــــفى

 ايمنهتيى لك حمــــــــــيل  آ ين وعــــد الصفــا

 عام قد القـــــــــــاه خيل  قل عفا هللا عفـــا

 البني مثيلواقطع عرى   وامح رمس اجلفــــا

 مااتخذي ادلير وامــــيل  ايغبـــــــــينه صفا

 صيل بنا اليوم صـــــيل  ــاــــفمك خــفى مك ج

 ايماطهل حـــــــــل حيل  آ نعمي ابلوفـــــــــا

 والشوش عـــــــنا مويل  املغري غـــــــــفا

 وامىس علينا مـــــــديل  وادلىج قد صفــا

 وهللا حبط بأ هل عذيل  انــــتــــفــاواحلسود 

 مـــــــــــره وان يف حميل  مه غدوا يف اجلفـا

 وقال رضي اهلل عنه
 وكيف حال احملهل واذلي مه حلول  آ هل ذيك الطلولنس مي ال طالل ماحال 

لهيم رسول  حمبويب غريب ادللولتشوف لكيف   عساك اينود تغدي يل ا 

 يف اللكولومن تنشدك مين قل معر   مايقولالناعسه وتس متع من كحيل 

نه يفوّ   الكبري املهوليعاسف املوج يف البحر   ولل رآ سه آ وابيفومادري ا 
 عىل سوى القاع واخلالن حوهل جتول  الضحولمنطرح يف وهل ش به ابذلي هو 

ليك القتولحبب قتلتين ويش ذي   ايسالب لب العقولولك ذا منك   ا 
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نك جعول  اخلدوع اخلتولب مكرت يب خنت اياحل  وخذتين قبل حيل وهللا ا 

 مسعت يف قول حسادي وطعت العذول  حب من لك سولوراك ايسؤيل اليل 

ىل آ ين ماانويت   قايص وصولوآ ان معك طول معري غري   مااقبل يف هواك اجلعولا 

ذا قابلت منك قبول  ولتلفت ا ىل غريك ولان ملـــول فهل يقع يل ا 
1 

 ولوماطلتين ابلوصولوهل تعدين 

 يف الفيايف وجول وآ ان اذلي دور واسعى  بك ايغـزيل سلولاملعىن حب  فنا 

 لعل وقفه تقع يل ايحبيب آ ونزول  عرضا وطولوراك واطوي بقاع ال رض 

نه طور   مبعىن املثولمن ارتسم فيه واس تغىن   سينا الفحولعىل فنااببك ا 

 اس تقرت علهيا حمكامت النقولذي   معاين الوصولجنا ونويج وابنت هل 

ثبات ما لحيول  وفصلت هل يف الواح النوايح فصول  وجاته آآايت فهيا ا 

 ونفي ماليس يف محهل وثقهل حصول

 وقال رضي اهلل عنه
آدم القل ن قل العقل يف ابن آ نه اذلل   بلغريب ا   من لقيته ولتفكري هل فا 

ل عقل من ريت يعقلماالغىن   الناس ممولمامعه يش ولو ريته يف   النافع ا 

 ذي يف الفانيه يف املال واجلاه ممل  مث من ريت من لهو عىل اخلري مقبل

 العشب للبليف مساييل ماينبت هبا   قل هل آ ين آ نت مك هتذو ومك ذا تغزل

 هبا ماء ولظلمايه آ ل رسايب ل  لول يف مسانهيا لعطشان مهنل

آماكل آ    ولدار ماحل  من احوايللخترب  وصلفاهللا هللا نفسك قاطع آ

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 فا ن ماحل يف ابطين حقد ولغل  لقفل آ بواب من هو  من هوامك مقف
ن قد شاف شويف يطول   آ وراح يف واسع احللغري قويل ملن جا   آ وتومهت ا 

ن من ابهلل نمك عن صواب   عليمك يعول آ وجعلتوا ا   الرآ ي رصتوا مبعزلفا 

 وقال رضي اهلل عنه
 قول من لك قائلاياذلي قوهل آ صدق   حامل آ هل امحلايلاللجا اي ايجلا آ هل

ذا هال هايل ن الثقه بك والرجا   واذلي منه الرشده ا   فيك طايلايهللا ا 

 من يقابلوانت قد قلت آ ان مقبل عىل   دونك ولمث حايلحيث لابب من 

يده العليا غىن لك سايل  لـاياذلي ماتغلطه اختالف املساي  واذلي يف ا 

 ومن ليس عاملوالعطا منك للعامل   جيت ملا تبادت يل بروق اخملايل

 ماهو آ ل جرى قسمه بتقدير عادل  عىل فعل فاعلماخيصص وليوقف 

آهابلسويه عىل الآهل   لولينقسم ابلس يف مثل القبايل  لـومن لهو آ
 ا ن كنت مايلآ صلح آ مري وعدل مييل   غري ذا منك يش خمصوص بأ هل الفضايل

 وامح مايف من اصناف الصفات الرذايل

 وقال رضي اهلل عنه
 لتراعي ولمثل آ هل الآمال متل  يف احملبني يوحلايمىن القلب فعكل 

 غري مثل السحابه من قصدها يبا الظل  مالقيناك يف من هل طويهل تطول

ن  ليك ايسؤيل آ وحل  رآ ته مقبلآ خلفت به ومالت منه ا   كيف تبغاين آ ركن ا 

ن املعزه   حملتك ايذاك اذلي مايعـــوليف  نك خطر وا   معك ذلوهللا ا 

ن عشقتك ما ذا انه وعد   تبدل قرةالعني ايوا   قدما بال حلحني توعد ا 
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ن توليت قسمه مالقيناك تعدل ن   وا   ماذا جيملالتفت عاد وارجع فا 

 لتسري املراكب به ولترسي البل  احملبني ايخلماعىل ذا جرى رشط 

نين آ نزل حيث   اخرض به مرعى ولطاب مهنللول   ايعذب تزنلفا ن بغيت ا 

 يف رضاك املشقه لمتيل ولمـل  وادخل النار يف شفك وسايرك وامحل
ذا اصقع ا ن قصدتك وعندك   جاك يعذلذنك من العاذل ا   حاسٍد بـش وآ قبلوا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ذي مده علينا طويلوتقرص امليح   من عتابك متيلعساك ايذا املعاتب 

 فنا عىل العهد لمكل ولعنك ميل

ل آ نت موىل ايش تيت العس يل  آ بغي دليللريك وولتلفت ا ىل غ  ولابغي ا 

 آ ذايهل عىل لك جيلحيق هل يسحب   من ادعى ايحبييب عبدك آ وكل خليل

 اخليل واهل النخيلسام بومسه عىل اهل   جبم آ وقليلومن ظفر من صفا اقباكل 

 بك قتيلحب فرد رآ سك عىل من هو   ون مثل السفيلحيكوشاف صنعا اذلي 

ذا سار ايبـايه احمليا دليل  ومن عىل ابب عزك ابت خاضع ذليل  وكن ا 
نك تقيلفقهل واقبهل واقبل منه   سريه وجا مس تقيلولو هفا آ وزل يف   فا 

 فتيلمن اليش من اذلي القا ولعنده   وتقبل آ عذار من جا معتذر مس هتيل

نك   وتلقي الشني ذي يلقيه فعال مجيل  تس تحق الثقيلعىل قدر حاكل ا 

 حيب الزنيلنزلت وهللا عىل من هو   ابملواصل ال صيلآ هال وسهال  فقل هل

ن جاه بعد املغرب آ ويف مقيل  ومن يرحب وجييب مامعه لدلخيل  ويذحب ا 

 وقال رضي اهلل عنه
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 بن رجب سار حادي العيس ابلعيس واش تل
 محلوا عيسهم ريت احململ محمــــــــــــــــــــل

 علنا شوف حمبويب كحيب املعثلك  ليته ارتد ايسامل من اعىل ا ىل اسفل

ان هبم عاين معىن مهبــــلل  ذي تغار الظبا منه وال غصان تذهل  وهللا ا 

 قلت اي آ ولك هذا الرآ ي معمل من آ ول  محلوان كام ال فراط وهللا آ ثــقــــل

 طردان وجفلقالوا آ ل خياكل ذي   يف يرقق آ قبل آ وحدث يوم شفتوا السود

لينا من الغرفه نويل ونرحل  مايقع مث لشفناك يف السوق مثقل  حب ا 

 من ماكنه وخال ارضه ولعاد عول  من ماكنه حتوللك من شاف خصمه 

ن شاردمك مىت ماتوغل  ماعاد حتتلبغض للقوم وارض القوم   جاعلني ا 
ين  ابلكرس طاب  ه ملكلكــلك سري حىت يرد الكرس  يف وراه آ يامن حلوا 

ن جنره حببل اذلل يف  ن يقع حصنه املانع كام حصن عندل  لك حمفلوا   وا 

 وقال رضي اهلل عنه
 مر بعيد املغريب هل زجل يف جحوهل  ايسعد يسحب ذيوهل مر يف معريك

 يب وسؤهلــايمتناة قلقلت مرحيب   رب طبوهلــيضي جتعل ا ن اجملاهد ذ

 اياذلي ماحيايت وادلوى آ ل وصوهل  مرحبا ابذلي ثقل عيل امحلــولــــه

ذا جا رسوهل   احك يل هل تقع يل ايحبييب مقوهل  واذلي ينرشح قليب ا 

 طري اذلري يف مايل ولاطلع س بوهل  آ وتبا هكذا تغدي زراعيت خوهل

 وقال رضي اهلل عنه
ن بدا كل قرة   قل لسؤيل من ادلنيا اذلي ليس مهل  العني قل هلبلغريب ا 
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 ال جفاج قبهلواذلي القيت جفه بني   ذي اختذت املغاين يف حمبته مهل

ماتنحى ولوقالوا بدت فيه خهل  كيف مااكن خهلقل هل ا ين ورآ سك 
1 

آاثر دهل  ايحادي احملبني خصهليف خصائهل   لكن اليوم ابنت يل من آ

 ماجعلته يقومين بقــــــــمي املذهل  هل  بنتسمااجعبتين ولحب اهنا ت 
 امحد ورده ودهلفاحك يل ايعيل ابن   لول اومهت عنده فوق خليت خهل

نه توسط ايعيل يف املــزلــــه نه قد   دهل ا   اعطاين عطيات جزهلعنده ا 

 ويش ذا ويش ذا لكه وهل آ لف مثهل  واذلي مد واس تكرث آ ان مس تقهل 

 هــفا ن بغا الرآ يه البيضا ورام احملل  ولفرط رجهل عرش معشار مطلويب

ن سكت ايعيل وانصت ا ىل لك عهل  بني ال جواد يوفيين مبا قال قل هل  وا 

 فا ن لك عىل مقدار مهته فعلــــه

 وقال رضي اهلل عنه

 حيةل العبد فامي قـــــــدر هللا قليهل  ايظنيين ضنا حايل ولاطمع حبيـــهل

 غري ماقد قيض هل الآديم مايقع هل

 ايبو مجيهلفاشكر هللا عىل مااعطاك   لوتعب ماتعب ما زيدوا هل فتـــــيهل

نه مذهب   مك ومك قد تقلب حال مك من قبــــيهل  آ هل الفضيهلوالزم الصرب فا 

آدم وفكر يف قصصه الطويلـه  يوم هو يف غرف ذيك اجلنان الظليهل  آ ذكر آ

 من دموعه ومن حزنه وجلة عويهل  لــــهآ ندره سابق القدره ولحد ريث 
 آ وقدوا هل فلول السابقه والوس يلـه  واعترب يف اذلي الباري قىض يف خليهل

                                                           
1
 ابفضل : مااس تخهل ولوقالوا 
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 يل هلبك س مـ ويش قد جرعوا موىس   ما جنا من تلظاها ولهب شعيلــــه

 قبل يفطم وسووا فيه مك من دغيهل  قد طرح يف غبهبا الهائالت املهيلــه

ن ذكرت اذلي  اكن هو الصحابه لكهم ابلنقـــــــيهل  ما يف اخلالئق مثيهل وا 

 مانفعهم ولحط امحلـــــــول الثقيهل  مث ضاقت هبم مكه وصارت زعيلــه

بعاد من مكه وصدق اخمليهل  السابقات العجيهلجاهدوا يف طراد   غري ال 

 وفــــيهلذا الكيم ملن قد راح رخه   واسرتدوا حرم مكه بصايف صقيلـــه

 اياهل احلنات ادلويهلخاف ذا يش ليش   قبل مييس يف الشامات ماحد يقيهل

 لك من ليزيل املنكر هللا يزيلــــــه

 وقال رضي اهلل عنه
 هل ترى يل عىل قنصك معني آ ووس يهل  ايطفيل الظبا هل كل وهل فيك حيهل

نك آ شعلت يف قليب   ض عيل يف املس يهلعرّ آ حك يل اياذلي   وكبدي فتيهلا 

 واخلالئق مضيهل غري والطبل يفقـع  ابلس يف ماهو دغيهلخذتين خذتين 

يدك وطل هتناك يّف امجلي  واعرتف ابذلي القيته وخف من قبيهل  هلفانفض ا 

ن بد من صوهل بدوهل ثقيهل  فا ن ماان مقرص ايغـــــــــزال امخليهل  وهللا ا 

 والزرد واملغافر والرماح الطــــويهل  ابدلروع الضوايف والس بااي العجيـــهل

 واخلمي واملدافع واجلوادي اجلـزيلــــه  والروام الشوايم والس يوف الصقيهل

ن يقع حرص ماتنقذك منه قبــــيهل  يهللوجيي بـدر ايعــــذب الثنااي وخ   وا 

 ماعرب بك ولسوا لنفعك فتـــــــيهل

 وقال رضي اهلل عنه
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 يش من امره جيدده الغنا لكام دال  وهل عندان احوالبن يزيد الهوى ل ههل 

 خفل المتشغالماه ذي به حيا زرعه   املنازل وال طاللالصفا اصهل وتذاكر 

ن وقع كل مفا هو   امسه وكن عنه غفالبه ومل من س نني   واهوالآ ل بالرصف وا 

نه للمحبــــــني قتال  حد بذحبه وحد مسه يسارقه ابهمال  ماصدق منه فا 

 قرص مهنم آ وطالعذر ل هل احملبه من   مثيل ا ن هللا آ لقاين مثل ل هل ال مثال

 دامئا مفتكر فامي يعــــدي يف اشاكل  لك حاهل يراين انظري مهنا حـــــال

 آ ان هادي آ وضالماميزي مسريي فيه   من تقاليب حاليت يف آ قوال وافعال

ن ذا   فاكرثوا حني شافوين كذا القيل والقال  صادق وحد قال دجالحد يقول ا 

نه آ وىم ا ىل ماادركه مين وماان  مبا قــال واملالمه عىل من لم لمي   لفا 

 ومايل والآمالروح رويح وراحايت   فارهمم ذا وذا خلفك وصل ربة اخلال

 ايحياة النفوس اس تلفيت بعد ال هامل  قل ذلي يل هبا معىن ومغنا وبلبال

 به ساقط آ وعاليل ما جيت يل واقبَ واقبل   احليا يل ابل قبـــالردي الرآ س يرتد 

 وقال رضي اهلل عنه
 وافرتقنا ولك من رفيــــــــــقه بغهل  ايمـىن القلب زين آ عامران راح بطهل

 سكل بك سكل بك ايمن هل الكون لكه  عادان لكنا مبعد آ حـــــــــد مل خهل

 مث جناه من فرعون ذي راد قـتــــهل  ذلي قد حفظ موىس ورده ا ىل اههلاي

ان عىل اببك نبا منك خصهل  واورثه ملكه القاهر وحهل حمـــــــهل  ايهللا ا 

ل يه بقدرتك سههل  خصةل واحده منكل هبا لك خصــهل  تعرس العبد وا 

 جد هبا جد هباماعاد يف احلال همهل  اليش عىل اصهلقد معك علمها ايابين 
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نه يدهل  يف الضيق آ ههل واتعبتضقن ال حوال به   وانت قد قلت من هل ظن فا 

 تلقين عند ظنك يف رشاد آ ومزلـه  ظن يب ماتشا ايعبد يف لك مـــــهل

 هلـظوالصالة عىل من ملجاء اخللق   ذي مقالتك ايعامل ابل حوال مجـلــــه

 آ محد احلامد احملمود قوهل وفعـــــــهل

 وقال رضي اهلل عنه
نه الليهل حبث لك علــــه  الصوت ذا ايابعيل لمتــهلشل عىل   شل يل فا 

 هــــه لكوغيــــبيب غري آ ان ماابدي اليل   من ضيوم الزمان اليل حرضانه واههل

 هـقل ملن قد مكل قليب وقاليب قل ل  مث قل لذلي مايج الطرب غري ل جهل

 معلق حببــــــــهليف تراس مي ديوانه   قده هل رق وقدان حتت جوره وعدهل

 لتزيده عىل ذا يش تزيغ بعــــــقهل  وانت ايمنهتيى سؤل املعىن وشغلـــه

امجليل اذلي ماتنش ين فيه خصهل  ايذلي هل وصوف الزين يف الزين مجهل
1
 

 غري حمبوب من رآ سه ا ىل كعب رجهل

 وقال رضي اهلل عنه
 دلان دن يف حمهلشل صوتك وقل ل  ايرزينان شل الصوت نقـــــهل بنقهل

ن قده حلـه  مزيدات فضهلزدين هللا يزيدك من   وانرش آ رواحنا ابلراح ا 

ذا   فا ين آ محكل وامحل عنك مااثقكل محهل  حليت عندي احملهلوانو يف الشحر ا 

دك مثلــه  شل ايابرزينه عنـــــــــك مالتشهل  مابغيته جبا به كل وزيــــلّ

ن حاجتك ذي   ظهل الناسآ ي وحق هللا الضايف عىل   تبغا لها البحر سههلا 
                                                           

1
 هذا البيت واذلي قبهل سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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هنا عندان من قاف ا ىل قاف تفهل  من علهيا معل من حهبا هللا يدلـــه  فا 

 واس متع ايمعر وانصت ملاقول لكــــه  فانرشح بعدها واهلم والغم خلــــــه

ذا غنيت بأ صهل وفصهل  واقر معناه حىت انك تؤديه ل هــــهل  ذي جيونك ا 

 واعربوا عن تفاصيهل وجابوه مجلـــه  ويقرونه بنقــــــــطه وشلكهيعرفونه 

 منه آ نباك ابلتحقيق عن لك مـلــــه   من لقيته ووافيته عىل حــــني غفهل

 وقال رضي اهلل عنه
نتال سؤهل  عذب جادت ليايل املعــــمتر ابملقوهل  واهل ودي نووا والسايل ا 

 واذلي اكن يشيك احلرقه آ طفوا لكوهل  محـــــوهلواملثقل عليه اليوم خفف 

 وفرحت دخوهلقده يف راح راحاته   وهلــجنة وص واللجا فادان من ابب

 من بغوه آ وردوا به واصدقوا مايقوهل  والعنايه كذا يش ل هلها ابلسهولــــه

 رضه وطوهلـمايرى يف املسري ا ن سارع  ويش ماانواه اكنوا هل صهل يف حصوهل

 ماهو آ ل مىت مااقبل بدا هل قبولــه  ل دون مايرجوه هايل هيولــــــهلو
 به وبأ مره وبني ماغيب من دلــــوهل  فاحك ل هل امحلى ال عىل ول هل السفوهل

 قل معر ايعريب املنحىن ايحـلوهل  عند من يعرف املعىن فروعه وآ صوهل 
حل يف ابب جود هللا ذي آ كرم نزوهل
 عن مقاةل نقوهلحل عنده وحصح   1

ليه واستشفع حبرمة رسوهل  واختال به وخالهل مداخل فضوهل  وانقطع ا 

 وقال رضي اهلل عنه
دن للنادي  عىس تسمع آ ههلوادع ايبلغريب آ ههل   عىل حني غفهل بلغـريب ا 

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 مك حمهل ومك ذا اي آ هــل ال ثقال ثقهل  قل هلم ايحلول املنحىن مك حملـــــــه

ن قده حهل يوم قال الرحيل اش تلوا  ابلصوت ايقوم لكــــهمامسعتوا الندا   ا 
 من ال دهل واس تجيدوا ادلليل املش هتر  فاس تعدوا وجدوا واطلبوا اليش من اصهل

آاثره القوا مابدا منه قبــــــهل  اخلبري املنفر عن طريق املزلــــــــــه  قصوا آ

 به مامثل ملته ملــــهفا ين آ قسمت   لمتيلون عن مرىم مقاهل وفعـــــــهل

 فاقتدوا به وابحصابه وابملتــــــبع هل  يف الكون مثهلفاه لول واذلي اس تص

 الكتاب آ هل محهليوم حيمل عىل حمك   ماترى الفوز يوم اخلل ينكره خلـــه

 ذي خذوا منه فامي حرم هللا وحهل   غري ل هل اتباعه عند عقده وحلــــه

 بنقطه وشلكهواس تقاموا عىل قوهل 

 وقال رضي اهلل عنه
 وامعن الفكر يف علوه مجيعه وسفهل  ايعيل بلغـريب آ نظر يف الكون لكه

 هلـشاهده هل بكونه اكن من غري ع  ماترى ايعيل فامي ترى منه خصــــهل

 عن مدبره يف ترصيف خرجه ودخهل  لول حامكه هل ابنفــــــــراده وفصهل

 ابفتقاره ا ىل من هو مراده وفــعــــهل  صايف يـدلــــهما هو آ ل ملن هل فكر 

 لذلي به قيام اقسام جلـــــه ودقهل  فاقض ابملكل تفصيال وزد قهل مجهل

 آ هل ادلعاوي املضهل عن دعاوي العتاه  واعن هل واس تعن به واتبع امره وجهل

 والنقل واههلوانف عنه آ ن حييط العقل   هلحيــــــضون يف ذاته مبال و ذي خي

 فا ن غاية منال العارفني آ هل وصهل  هـثبت ل به وعن درك فهم آ وومه وصفاً 

 حسب ماقاهل آ وقالوا هلم عنه رسهل  معرفة ماجيوز آ ويس تحيل آ وجيب هل
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 ذا هدايئ وحبهلذا الهدى فاعتصم به   كن كذا واهد من جا للهدايه وقل هل

 وقال رضي اهلل عنه
 واذلي القلب هل مغىن وهل فيه حلهل  ومعناي َحـهلابغي احلمث ذي عيين 

 واحك به مث واس تويف احلىك يف حمهل  الغيب لكهابهلل آ وقف يل آ بغي ابدي كل 

 واذلي مابدا خال يف اجلوف خلـه  ده فيه خهلانقــــــ قل ذلي ماياليق
 فا ن يف القلب منذ آ ايم وهاج غهل  ابهلل آ علمه وين القول ذي قلت كل هل

 هـواصبحت بعد برد الري ال هنا تعل  آ ذهبت  ما احليا منه وطشه وطهل

ذا اكن محهلمنه تضعف قوى   ذي وزن قفهلض الغيظ من لظى حر قي  احلامل ا 

 ا وراعاها عراه آ مر يبــهليف قضايــ  من قضااي مىت ماعاقل حار عقــــلــه
 دليٍل يـــــدهل وايقن ان اذلي ماهل  وانقطع به قياسه ذي ادعى حصة آ صهل

 ماوصل ابب مطلوبه ولحط محهل  لوقطع يف مسريه معر نوح ومثـــــهل

 ت عليه  املدهل قال ماقال ذي صال  يف رحابه ومن لهل رجـــــــال تشهل

ذا ضاع امحلى ضاعوا آ هلـــه  ايمحمد ا 

 وقال رضي اهلل عنه
ن كنت تبغا يف مسريك دلهل  بنعت اجلالهل حنو معبودك الباري  ساير ا 

 وامجل القصد هل واطلقه من لك حاهل  فامجع اهلم من قلبك وقف به قبالـه

هنا لـــــــه َيل والعداهل  لتضيفه ا ىل نس به تقال ا   بل مجيع اعتبارات الـمل

ل واحــــــده من خصاهل  كن هبا ايظنيين والـــع القلب والــــه  خلها لكها ا 

هنا آ ل حماهليه فديت العـــــالقه   كل وهل بك وبه يه ابب مبىن اتصاهل  فا 
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ليه املــــــ ليه آ وفقل منه ا   الظنون احملاهلفاحرص آ خلص من اتباع   واهل منك ا 

 واعتقاداتك آ مجعــــــها ومهنا الكهل  ماتوهجت به فا ن اختالصه مكــــالـــه

 آ ولغريه مقاهلوايش ماابن كل منه   والعلوم آ حمها واشهد شهودك ضالهل
 مما امسيت من ذاك لهلواترك اللك   ولهو ضالهلهو فاعرف آ ن ليس هوهو 

ليه انتـــــــــــــقاهل  وابق واحد لواحد متحد ابخلــــاللــه  قامئ به وهل منه ا 

 واذكر هللا به آ وايهو فهيي خري قاهل  فانظر اللك به فاللك ماقال قالـــــه

 من صفات امتناعه عن قيود اعتقاهل  ـــامه مباهلعربت يف وجوده عن متـــ

 ال طالق فاتهل وواهلذكر تقييد يف   يف جالهل ابل كوان آ ومطـــــالع جامهل

نه آ غىن غنا من اكن ذا  واتصف مث ابحلريه ونعت اجلهـــــاهل  رآ س ماهلفا 

 وقال رضي اهلل عنه
 رضب ال مثالجل عن ايبن همدي اذلي   ظفر جل اذلي هيدي الضالبن عيل بن 

 ذي به آ مسيت مس هتدي وقد كنت آ ان زال  جل ذي ينبغي تعظمي شأ نه وال جالل

 الهوى اجنالواليوم مين يف عيون املها   حب الغزل والتغزالكنت شاعر هوى 

 حب يل حط عن ظهري ثقيالت ال حامل  من ماكنه ا ىل جو اللجــــا والتوسال

 العطااي وال نوالابب رب السام جزل   ه انلتذي من حط به محل يف فنا الباب 

ذا مادعا آ وسالذي يليب دعا ادلاعي   واذلي يقبل التايب ويفرحه ال قبال   ا 

كثاران مالمن عباده وذي ماهو من   الراغب ا ن طالماهو آ ل حيب الطالب   ا 

 الــفادع مولك قل ايرب ايعامل احل  يف طالبه تقالبه عىل كيف ماحــال

ن الرب خريته ال جعال  ايالكرمي الرحمي آ درك برمحتك يف احلال  لمتادي هبا  ا 
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 لقريب آ رجتي نفعه يصلين ولمال  خص من مثيل ا ين منقطع قمي مااحتال

ل انت ايغواثه   غثين ارمحين افتح يل برمحتك ال قفال  غث ابيل البالمايل ا 

 يش غابيك تفصيل واجامل فا ن ماعاد  والـجعل الفتح ايفتاح يل واطو ال ط

 وقال رضي اهلل عنه
 ملن ضاق حاهلاحك يل هل معك حيهل   سامل آ ين ادلليل ا ين قليل الــــدللــه

 هــمعىن ابذلي ماينــــال دوب داوي  احك يل فا ن يل قلب آ وحلتين خصاهل

 وين يب منه ريته ينهتيي من بــــداهل  من سفاهته مال الناس حيس به ماهل

ل محل طــــــــيق احامتهل  قلت ايقلب رسيب يف طريق العداهل  لحتملين ا 

نه آ لقا عىل ظهري شوامخ جبــاهل  شف ا ىل خل مثكل ينقدي ابخلالهل  فا 

نك عىل ذا   ـــــاهلــماان مس متع ذا املق قال لبني  الرمس تغدي الكهلقصدي ا 

 امللتجا واحلــــواهلمث رديت طرف   فاعرتفت ا ن معري راح ليل وللـه

 الكرمي اذلي ماخاب سايل يساهل  لذلي عز ايسامل بعزة جــــــــــــالهل

 سكل ابمسه وحرمة س يد الرسل وآ هل  عون من قلت آ عوانه وقلوا رجـــاهل

نه ماهفا من جلــــــا هل  عل ينجيين ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ذي مايل مىن غري وصهلخذه ايذاك   د لكهعل والصـلح اياحملرب خذ امل

 خذه مايل دعيه فيه كـــــــرثه وقهل  خذه ايمنهتيى سؤيل ومثهل ومثـــــهل

 مث ايمعتين ابلسري من غري همـــــهل  خذه ايمن برا حايل بوعده ومطــــهل

ذا القيت ابهلل  مر رشقهيا واوقف وزان احملــــــهل  ايمنحي ا ىل ادلمـنه ا 
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 فا ن بدا كل حبيب القلب خصه وقل هل  هاحلال لك عل يرشف عليك اليل برا

نه حىن ايقرة العني قف هل  فا ن ابخمرمه ماعاد ينقل بنقــــــــهل  قف هل ا 

 ايحياة النفوس آ وقف ملن حط محهل  قل ذلي ماحنب آ هل الغنا غري ل جهل

 دينه ودنياه مجهلخذت ذي حيتوي   من س بايبك ايذي خذت روحه وعقهل

آ رد هل بعض اياليل  ل اش تىك بك ايدوى لك عهل  هــــقبل حلخذه آ  رد وا 

 عند موىل املل  ذي لكنا حتت ظهل

 وقال رضي اهلل عنه
 كذب واخالف ايسؤيل ودعوى مضهل  ايمىن القلب حايل حال معيوب لكه

 ركبوا فيه من ساس البنا لك خلــه  ويش ذا احلال وهللا ما يف ال حوال مثهل

ليه واصلح ا خالهل وداوه وكن هل  ال شفا ابهلل الفرد ابهللوانت ايعذب   شف ا 

ن مل حتمل عنه خفه وثقــــلــه نك ا   مانقل ايادجع الناظر يف اخلط نقهل  فا 

ن مل تقع عينك تراعيه من هل ل انت ايابب انقطاعه ووصهل  من هل ا   ماهل ا 

 وراحاته وعــــزه وذهل وانت راحه  آ نت هل روح رحيانه وصفوه وغلـــــه

ن كنت تبغا هتكه آ وابجتهل  هلمايعانيك ماالقيته فهو يف  حمـــــ  عبدك ا 

 منك رعيه وبك ريه عىل لك ملــه  قدك موىل تفاصيهل وموله مجـــــهل

 حهل ويف غري حهلحسب مارشت يف   لك ماارضاك جابه من صواب آ ومزهل

نه حلف بك مايبا حــــد يدهل  فاهللا هللا تنظر يف طرحيك وشلــه  دهل ا 

 هللول هل ورآ سك عند غــــريك حم

 وقال رضي اهلل عنه
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ـــاوبه مثهلايمعمل بىك ابيك جفــــــــ
1
 اس توعرت لك خصهلقال مااباكك قال   

 شوف ال عامل همجوره مفاعاد حهل  يف طرقنا ويف سالكها اليوم قلـــــه

 واصبح احلق مرفوٌض ومبغوض لكه  واههل عامره لول راغب يف اخلـــري

 مايه آ ل مقاةل لك من ابن بطــــهل  وامران مندرس ماعاد يش يف حملـــه

 عاملوا ابلرخص وامسوا عىل خس مهل  نطق انطق بلكمه طاحفه فوق عقهل

 املعصيه لك عهلمن هنا صابت آ هل   يف جدال ويف تأ ويل مامنه نقــــــهل

 وروحه وظهلكيف تسكن ا ىل الفاين   تـــزل مش تعهل ايجعب من قلوٍب مل

 هللا احلاد ايغامه من ذا املـــــــــزهل  هلالصفات املظواعرضوا عن ضياء نور 

آه من فتنة آ هل العــــمل كيف احمللـــه ن   آ لني املسري ا   حارت آ هل ال دهلآ و ا 

 وشغهل رسهموله من خلص يف رىض   فاز وهللا من آ يقظ خالقه عني عقهل

هنا خري خصهل  خمتها اس تغفر هللا فا 

 وقال رضي اهلل عنه
ذا ضاق حاهلايمنفس عىل املعرس   ايمجيل العوائد جد عيل ابمجلـــــــاهل  ا 

ين  رمحين ا   حامل آ ثقال من ذنيب وقدان حامهل  جيت طالب ال قاهلقلين ا 

 طريق الرجاهلقارص الباع مرجل يف   يف مجيع املعاين رث يف لك حـــالــــه

ذا التجت عيل احلوال  حلت خصمي وحّصت بك عليك احلواهل  هـمااعرف آ ل ا 

 جيت راجيك ايكهف املساكني واهل  ايمالذي وايذخري وكزني وال لــــه

 مطلب آ هل اجلزاهلمايل آ ل بك آ طلب   لبدعوى ولتقوى وليل جـــــالهل

                                                           
1
 ابفضل : فساوهل مثهل 
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ن   وانت من كنت عونه ماتنواه نــالــــه  ولكته ا ىل نفسه خبهل اختباهلوا 

 عبدك اليوم خيل يف حسايب سؤاهل  ايغىن آ هل الغىن ايمال من قل ماهل

 غيث رمحتك ايهللا لختيب خمـــــاهل

 وقال رضي اهلل عنه
ل احملبــــه وس يهل ليك ا   يه ورآ سك سبب بسط الظنون امجليهل  عذب مايل ا 

 فانت ايطب القلوب العليهل غريها  لمعي حول حاول به ولاطمع حبيهل
آمال عبدك طويهل ن آ ل انت فهيا وكيهل  شف يف احلال فا   فيك ماعاد يبغا ا 
 آ بق ماابقيت من ماكل وبع من آ صيهل  يف صواب آ وخراب اقطع وصل ايدليهل

يد ملكك دويهل  ابختيارك ولختىش ا ن غريك يزيلـــه ن ا   منك لك مقر ا 

 ابنت اليوم ل عيان املعــــىن اخمليلــه  العس يهلفيه ماغري ايدري الثـــــامن 

ليه الفحول آ لقت زمام الفضيهل  صفي لقاهل وقيـــهليف سام قوم ذي ت  ذي ا 

ن اخلل يريض خليهل  حص يف رشعه ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 نفيس يف اتصاكل حبيهلفيك مااطمعت   عذب لول اعتقادي والظنون امجليهل

 ما وعينيك يل يف نيل وصكل وس يهل  ضعيفه قليــــلـــهفا ن حيليت ايسؤيل 

 اياذلي مع واس تغرق عبيده مجيلـه  يهلايمالعب جث غري عطفك ولطفك 

 اياذلي يرسي الساري بقاهل وقيهل  احك يل ابحلقيقه ايصدوق اخمليلــــه

آمايل العراض الطويل  ذي هبا طول يف آ هل امجلوع املطيهل  هـآ نت معطيين آ

 هــضوء للناس والباطن يذيبه شعيل  آ وتباان عىل ذا احلال مثل الفتـــــيهل
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 خلنا سري ايطب النفوس العلــــيهل  بني الغيب ايشت الــــامثن العس يهل
 بك ولو مامعي عسكر وليل قبيهل  اهل السوق واهل املس يهلجر ذييل عىل 

نه ا ن سار يب ركيب وضوك دليلـه  خيل هند العجيهلمااروعتين سالهب   فا 

 يش بعيين لو املرصي ذرعين بنيهل  عن مرادي ولشفت الكنوز اجلزيهل

ىل اقىص امخليهل آ وذرع بدر من هودٍ   دوره وبّـسق خنيهلمن ذبوره ومن   ا 

 شفهتا يف جنابك لكها انرجـــــــيهل  واحلصون اليت فهيا آ ماره دويـــــــهل
ن دعوين هبا من   ماابغاهـا خبــــيل بديهل قلت لبـني  قاف ا ىل قاف آ صيهلوا 

 وقال رضي اهلل عنه
ن بدا كل منهتيى السؤل لكه  احلبيب اذلي ماشفن ال عيان مثهل  بن يزيد ا 

 معي منه خصهلماصدق يل ولحصت   ذي برا احلال ايبن امحد بوعده ومطهل

 غيبه وشف كيف دهلابهلل احبث عىل   ماهو آ ل متــــــــنن يوم جيته بوصهل

 آ وخياف العقوبه اييزيدي من اهلـه  نه منه آ وذا يف مىن القلب غفهلذي ش  

 شف الكمه وبني يل مرامه وقل هل  آ هل عذهلآ وهو آ صغى ا ىل ماصوروه 

اد احملبني قبهل  وهل وجه يبهلقل ذلي هل ـعنيق آ تلع   ذي جبينه لـعبـــــــــّ

ذا مل مهل  راحته يف لك ملــــهقل هل ا ين عىل   لمتــــــــــيل ول وهللا ا 

ن دعاين   غري لكه سوى ماالقاه جوره وعدهل  ومحلين عىل الضعف ثقهلوا 

ن ذا مايشهل  لعصيته ولحطيت يف الشط محهل  غري شهل ولو قــــيـل ا 

 خلته خهل فماشو يل حب ماحب   سري هل يف الرضا وامسح وطيعه وجهل

 النار يف تشفاته آ طيب حمهلعندي 
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 وقال رضي اهلل عنه
 ويش يبغا بعذيل ماته هللا بغـــــهل  عذب مايل وللعاذل حمــــــين بعذهل

 مااقدر ذلا امحلل لكهمااحمتل منه ذا   فا ن ماان من احصابه ولان من اههل

 هلدمااقدر آ صرب عىل جوره ول صرب لع  لوعرف ماتعرض يل وقـــــفا لشغهل

 ماابغي آ دخل مع ادلاين ولكون مثهل  حب يل يف طريقي يف صواب آ ومزهل

 ابهلل ا ن جيت عنده ايبن مجعان قل هل  يل غرايم وهل حلمه وعلــمه وعقــــهل

ن قيس ليىل اكن جمنون قبهل  خل ابخمرمه ايجامد الطبع خـــــــهل  خهل ا 

 واههل يريدون قتهل راح يرعى الظبا  فارق الناس واستبدل بعزته ذلـــــه

نه فضح ليىل بقوهل وفعــــــهل  ماحس هبم ولقلب صفاته ودلـــــه  قالوا ا 

 ماهو آ ل ورى ليىل بطاره وطــبهل  مه واملــــــــــذهللول روعوه آ جوار

 لتواخذه ايرب الـــــــــــــربيه بزهل  ايهللا ارمحه وامحل عنه خفه وثقهل

 فا هنم عاملوا ابلصدق يف لك خصهل  ك حملـهجنانوالق هل هو وليىل يف 

 يف هوامه وقد ماتوا عىل خري ملـه  آ خلصوا يف الهوى ايهللا ولجو خبهل

 فاعطهم ايكرمي الوجه عطوات جزهل

 وقال رضي اهلل عنه
آفات حساده ومغه وغــــهل  الوقت بل خابوا آ ههلايبن سكران خاب   مااكرث آ

 كدر هللا علهيم بغضوان احملــــــــهل  آ هل عذهلخص به ماجيينا من الكم 

ذا ماتوا لنا الرشب عهل  نكدوا رشحنا ايهللا هلم ابجلــــــــفهّل   عل يصفوا ا 

 غن ابلصوت اتيل الليل فا ن ذاك حهل  ران ابهللـمث آ ان ساكل ابهلل ايبن سك
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نه لب مافيه   علمه وحن به وشهلحتت ذي قد معك   غفـــــهلشل ماغري فا 

 مايبا مايبا يف مذهبه حــــــد يدهل  يعرف الرمز مايغباه نقـــطه وشلكه

 جل ذي حسن آ وصافه ومتمه لكه  ماهو آ ل عقول الناس من حتت عقهل

 ماجعل هل مثل ماصور هللا مثــــهل  مانيس فيه ربه ايبن سكران خصهل

 ـــلـهجملول ايرب جماهو آ ل مكل   قط ماهو برش مااكن ذا الطينه آ صهل

 فا ن ماعادين ابغي البقا غري ل جهل  ايهللا اعطف علينا به وجعل بوصهل

 وقال رضي اهلل عنه
 يل عمل طب آ ووس يهلآ وعىس انك معك   ايبن سكران كيف الرآ ي هل عاد حيهل

 سعد عىل خصمي مبال وقبيهلبــاه ي   آ ومعك عمل حد يبغا الثنا وامجلــــيلــه

 فا ن يل خصم آ عياين بقاهل وقيــــلـه  ويس تويف بمك من دخيهليقتيض يل 

  بز من بني امجلــــوع املضيهلبز ين  يل وهل ايودل سكران قصه طويــــلـه 

 الرماح املش يهلغري ابلس يف واطراف   ابلضحى ايعوض ماقول خذين دغيهل

نه غلط به   قلت همالك ايشت الــامثن العس يهل  دليـــــهلخل ابخمرمه فا 

 دّرجــــه دّرجه وطاه هل يف املس يهل  يوم جابه ا ىل عذر اذلي مايقــــــيهل

 يف حصونه ومن حتته رمات ادلويهل  بعد مااكن ماتلحقه حىت اخملـــــــيهل

 مايعيبه ولوحد جاه يبغا يزيــــــــهل  مك من امحق معه بندق وبيده فتيهل

 اب صاحبه ابعه وارخص البيع آ صيهلع  لــهماطمع به ولكن ذا وماقد قيض 

 هو هبيهل واتبع يف مسريه هبــــيلـه  لتلفت ولرام النقا يف خليــــــــــهل

 قليهلشور خايب وقع فهيم وشوره 
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 وقال رضي اهلل عنه
 مااطول آ ايمه هللا ليقبل قبـــــوهل  عذب طال املدا منك ولحب طوهل

نه املوت ماعدا علق يف  يتلف الروح ايمتنات قليب وسؤهل  كـــــبولـه فا 

 ينتقم يل وينصف منه نصفت عدوهل  مك هل آ هوال ريت امللتقى بك هيولــه

 يب فهل من مقوهلتنظر الشحر ضاقت   ريت كل عني ايمن متم هللا دلـولــــه

 املكري آ طلق عدوهلبعد مااقفيت ريت   لذلي شاف خرسانه وعاين محولـه

 اكن ماشاقين املغنا ولمن يقــــوهل  من العليا وحط امحلوهل ريته آ فسح
 قبل ايعذب لتغدي زراعيت خوهل  فا ن بغا هللا يل آ روي القلب واطفي لكوهل

 وقال رضي اهلل عنه
 ـــــــــاهلغري للبعث لك راح منا بف  قطع ماعاد خيطر ابلقــــلوب اتصالـــه

ن تعطف وفك املعتقل من عقال  هـماكل املكل واعطا من يساهل سؤال  ه ـوا 

 وعدان يوم حتصل منه رده وقالــــــه

 وقال رضي اهلل عنه
 شد وابعد من اوطانه ومحل جامهل  ايبن سكران حمبويب بعد من حالهل

 من بالده ولكنه بذا طاب حـالــــه  من شطينه وماكنا حنب انتـــــــقاهل

 وافسح يف دايره وماهلوامهل الكرس   يبغي اجلول ذي تسقي خنيهل جعالــه

 ماذلي قطع آ طنابه من ارضه وزاهل  ايساري عىس انك تساهلايصبا الرس 

 وذي قد بدا هلواعرف آ يش اذلي هاضه   من حالهل فياريت ا ين آ دري حبالـــه
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 هــاحك يل به وزد خرب شبيه الغزال  آ وعىس ايصبا عندك نبا من مقــــاهل

 املشقاص رثت حباهلمن س بايبك يف   ابخمرمه يف نكــــالــهيب وقل هل ترى 

ذا رآ ى جبــاهلني ـلببني   قال لحول وين الكرس وافيا ظالهل  وفرويدم ا 

 وهللا وحق اجلالهلوين يه وين يه   املسحره من صالهلوين هينن وراك 

ان قد عهدان   وامسها والنيب خمت النبيني وآ لــــــــه  اجلـمــــاهلمجل احلال فا 

 واحمتل عنه من محل املشقه ثقاهل  منك ايهللا وفك املعتقل من عقالـه

نك الرب ذي   واسقنا من صفا صايف نعميك زللـه  يقيض احلواجي سؤاهلفا 

 وقال رضي اهلل عنه
ايغبينه فراق آ هل الهوى حمنة آ ههل
 من بيل به تغري منه حــــالـــه وسهل  1

نش عش يه يف شغيبه ووحهل   بــني ادلمع منش غامض الرس لكه  مثلش ا 

 قد حتملت مالحيمل احلــــيد مثلــه  ماتالمني ذا يش قد حتملت مثلــــه

ولته يف اعزتازه وذلــــه وادخلوين
2
 من هنا لهنا مابني مشسه وظلـــه  

 ابخمرمه فيه خلــهقالوا آ هل الهوى   هلــــخيوهل ورجماتعدي تشاجيين 

نه قد اس هتدى وهو يف مزهل  ذي خيبط علينا يف مقاهل وفعــــــهل  جاعل ا 

ن لكــــني عينه تدلـه  يف غياابت هل مهل وللناس ملـــــــه  قلت خلوين ا 
 ابن يل بني ابانت امحلى وجه يبـهل  من رشب من رشايب مادرى ابهل عذهل

ين آ خفهيا من اجل   آ غالق قفهلضاق صدري هباو افتكت   املذهلفا ن بغيت ا 

ن تلكمت بأ رساره وبينت دلـــــه  حل قتيل ومن نوه هبا حل قتـلــــه  وا 
                                                           

1
 ابفضل : ايدمينو فراق آ هل الهوى  
2
 ابفضل : يف هوانه وذهل  



449 

 

 وقال رضي اهلل عنه
ن بداكل  نور ال نوار قل هل ان عىل مر   بلغـــريب ا   آ رىض بفعهلالهوى قل هل ا 

 اش تغاهل وشغهلل هل املمتحن زاد ق  يل منك وصهلهل عىس ايحبيب القلب 

 ضاع عقهل ومعقوهل وعلمه ونقـلــــه  فيك ايمنهتيى املأ مول والسول لكــــه

 حبذا فيك ماعاانه من ثقل محــــلـه  طاب هل طاب هل يف غرة احلب ذهل

ك حفاذر متهل  هلـمث اياهل الهوى من حب حد لمي  والنيب مابدا ملـــــــــــّ

 من مل خصهلللهوى ابب مايرضون   الهوى خهل وعوره وسهلــه ايطفيل

فهم قصيدي وشـلــــه  غن به ايعيل فالوقت وقته وحــــهل  مث اي بلغريب ا 

 واحلقيقه مراد الفرع يرجع ا ىل اصهل  ايعيل ايعيل من اتق واش تاق ل ههل
نه املهنج اليل منه تفـــــريع س بهل  خذ الكيم ودع من خاض يف حبر هجهل  فا 

 خصه هللا بفضهلوالصالة عىل من 

 وقال رضي اهلل عنه
 ولك من اكن صادق يف احملبه وصل  غبينه الود بني آ ههل نسب متصــــل

 فناوليين مــــدام العشقه ا ين كسل  وزار من حب يف حهل ويف غري حل

 وعل يل افتح هبا آ رزا قليب املنقفل  عىس عساها تنشطين فــنا منــــمثل

 رعى هللا آ ايم مرت يل يف آ فيا وظل  املعاين غـــفلفقليب اليوم عن ذيك 

ايش تيت العسل  غريب ال وصاف ساج الناعس املكتحل  زمان قد كنت آ انوا 

 لنا معاين بديعه عــن سواان جتــــل  ندير ال قداح لمهل ولهو يـمـــــل

 ت مكل العشق مانفتشلملوك يف خت  نروح فهيا يف الراحه بكرث آ وبـــــقل
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 ولنفرق دلهيم بني عــــــــــز وذل  من شوش وعيش خضلالناس  مبا افشل

ذا اس تطالوا وحالوا يف جحال آ وجحل  وراح راحي سوارهحم خبيل آ وبـــبل  ا 

 تيض وتأ يض وحننا ابلضياء املش تعل  بدت جنوم التصـــايب يف سامان تلك

 وجاان جعــــــــــلومن دعيناه لباان   تطـــــل والربع واههل يف ربعنا يطل

 يرجع والصدا يضمحلوصفوان ذاك   فياليايل املوده عل شهرش هيـــــــل

 مكثل ماقـــد عهــــدان يوم لك يشل  وعاد خيل يبا يرجع عىل العهد خل
 لـولو سهيى سايه آ وعام تنوى ذه  من آ يش مااجعبه مايف حد لصاحبه غل

 هل لختف منا ولختتــــــجلوقيل   واس تعذر بعذر قبلوقال آ ان اخطيت 

 فعادة الناس ذا خيطي وذا حيمتــــل  عفا عفا هللا عن ماقد مىض لتذل

 خفل مهك وقل للشوش جنب ومل  الهوى مل يزلومن هو اليل من ارابب 

 ولحتدث مبدخل ابب مايندخـــل  بعيد ماكل حمهل عنــــــــــدان لحتل

 وقال رضي اهلل عنه
ن  ىل الراحه آ جعلبلغريب ا  حدى حادي ا 

وانرشح هل وقل ايامحد طريفه وبطل  1
2 

هنا وجه مقبل  آ دهنا منك واقبلها ا 
ذا جاتك ورحب وسهل  ايودل سهل وارسلوادعها لك ساعه   وافتح الباب ا 

هنا املهنل الصايف ويه ابرد الظل  العقل ذي فيه يعقلشفت فهيا بعني   فا 

آاثر انر القوم يل قالت   قلت ايطرفه اختاري يف الكرس مزنل  آ قبليش من آ

 ليف السور يـمّ قالت آ ين آ نت مامثيل   آ نزيل فيه والقهيا حمهل وانحــــــــــل
                                                           

1
 ابفضل : بلغريب ا ن دعاك آ محد ا ىل الراحه آ جعل  
2
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 لـــحب يل حل يف هينن وغين وبلب  ل ش هتهيا ول بغهيا وليل هبا خــــــل

 حول حمث آ ل عامر حيث ل جضر ولمل  عىل الكرث والقلحب يل حب يل فهيا 

 مامه آ ل محلل الثقل من لك مثقـل  لغابيه فهيم ولبيـــــــــــهنم غلقوم 

 سالفه ا ىل آ رضه ارحلسالف الرآ س من   لومش عىل ذا ول عذلما قلت للوم

 وقال رضي اهلل عنه
 ابلسفر يل جا من اسفلمرحبا مرحبا   مرحبا مرحبا ايمرحبا اباذلي اقـــبل

 مرحبا ابذلي قوهل يف القلب قد حل  لمرحبا مرحبا ايغصن مغموس يف طـ

 حب لقياش واهوى مزنلته آ يامن حل  مرحبا ايطريفه ترحـــــــــــبة مامتثل

آ و ا ىل هينن العيطا من الركب نرحل  فاعلمينا نباء تلقني يف السور مثقل
1 

لهيا ريت   حب هينن حمبه صادقه ماتبـــدل  ليل مث مـدخفا ين آ طرب ا 

هنا آ ثقلمثل ال فراط ل   يه حب واعدللوتوازن مبا يف الكون   وهللا ميني ا 

 منك املراءخلخل وآ يهتا من حصاها   شوفها حب خردلوالنجوم الزواهر 

 ماكامها حمهل ماالعسل يش به اخلل  مامعك معرفه من قال يش مثلها زل

ذا خان الزمان املعــول  لوساكن ذاك احلمث الآخــر وال ول  ذي علهيم ا 

 رضي اهلل عنه وقال
 وانرشح خلنا ايمعرب اللحن غزل  قابل الوادي املطلول ايسعد واقبل
 ل جضر ولملحب يف وادي الزينات   فا ين آ هوى الغنا يف وادي اخليل والبل

ن قد ذا يف شغيبه مثــقل  هات يل فيه رشق يف قصيدي وقبل  لتقول ا 
                                                           

1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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ذا محلتين فــا ين آ محــــل  آ ثقال واردفهـــــا عيل ايمحملآ محل   فا ين آ محل ا 

 حن واطوي فيافهيا يف الشمس والظل  خلنا حن من ال ثقال يف لك مـزنل

 ولـروح واغدي هبا فرحان ماان مع  عندي الكرث يف محل احملبه كام القل

 ذلــكيف ماقابلته العز عندي كام ال  لحتري ولراقب لها ساعه آ وحـــــل

 ل ــــللخ نيــقلت لبني للعاذل ولب  ذل هناين صديق آ وعاذل قام يع وان

ل كذا خلوين اس هتدي آ وزل  عىل ذا وابحلصفا اباقده ذا مذهيب   ماابغي ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 هادي آ وحادي آ وتلقني من قول قائل  ايعيل هل ملن حالت عليه احلوائـل

ن غبـــــــني ادللئل  آ ورسول يبلغ مامــعــــه من رسائل  آ ودليل يرويه ا 

هنا احنلت   آ وشفيع ينيهل من شفاعته انئــــــــل  عرى اهل الوسائلاحك يل فا 

ذا هــــــال هائل  وانقطعنا ومر العمر يف غري طائــــل  لسالمه نرجهيا ا 

 غري يف ظةل التسويف يف ظل زائل  مع آ هل الفضائللول سعي آ سعى به 

 اهلل عنهوقال رضي 
 يف ك نك تراه آ عــــــرفه حقا وواهل  آ عبد هللا مباقـــــــــــاهل رسوهل وقاهل

 هـواعقل القلب يف اببه ومكن عقال  جالةل جالهلواستشعر  وافن به فيه

 تسقى رجاهلذي به من عيون اجلود 

 وقال رضي اهلل عنه
 سائيل عن رسول البارح آ دا الرساهل
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 قد خبوا يف مقاهلفاتضح رمزمه يل ذي   فبــــــــني يل نبامه فعاهلعن رجايل 

 مادرى به ول حموا منه غمي اجلهالـه  اتضح يل وهو مل خيطر اليش ببالــه

 ته حاهلفاودعوه اذلي حيمل حاكي   حني مارآ وه للرس اذلي معهـم آ لــــه

 هو من رجاهلواغربوا عنه معىن ليس   واغربوا منه معىن ليس خيطر حلاهل

 ماحد حىك هللوحكوا هل درى ماغري   ماحكوا هل ولدلـــــــــته مهنم دلهل

ن قرص خطو فهمه عن دركه آ ومثاهل  قد حاكيته للظاهر من امره جامهل  وا 

 هـواذلي غاب مين واختفى يف جحال  ظاهره هل ول مثاهل علهيا العــــــــواهل

 قد هل آ رابب غاصوا يف حبور اتصاهل  وانقهر لك ساري من مساري جامهل

 فاصبحوا به بال مه لهلم مه وللــه  وادركوا يف فنامه فيه صايف زللـــــه

 مبعىن عني معىن اجلاللـــه ذا ذا مع  بل غدومه وهو ومه هالل وهالــــه

******
1
 

 وقال رضي اهلل عنه
 مهنا وقل يلاندها ايعيل واس تفت   يلـــهبا زل عق لتفت لىلبلغريب ا

هنا ايعيل مين خــــــذت لك لكي  عل يربد مبا قالته سلامي غـــــــيل  فا 

 منذ ابنت لعيــين ايعيل واجنلت يل  يه حيايت ومويت وانقطاعي ووصيل

 ويلـك س يف ك س ذا مقبل والآخرم  تش نف ومتيلبني ال دانن وامست يل 

 يف حامها وحــــيل قلت ايعني قري  من مدام احملبه ذي ينشط ويسيل

 يف مبانيه مبـــــــــــيايت وفهيا مظيل  شاهدي مابدا خيل التلفات خيل
                                                           

1
ا ىل هنا مت النقل من املوجود من حرف الالم يف نسخة الس يد سامل العطاس وتمكةل حرف الالم   

 ننقلها من نسخة الس يد حمسن بن سامل العطاس واملقابةل مع نسخة ابفضل 
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 قده ذا قده حطي فيه زادي ورحيل   قد طلع جنم سعدي فيه من حد فضل 

 علهم علهم حيظون ابلوصـــــل مثيل  مث ديل عليه الناس ايعــــــني ديل

يلذي يبونه يقولوا ذا زماين وحــــ  قرصوا يف املالم آ وطولوا فيه عذيل
1
 

  يف مبانيه رحيل قد عرفت آ ين وقـــــــع  والطريق اذلي قويم مضوا فيه قبيل

 وويل ابختياري زل واشهدوا ا ين هبا آ عـ  مرسويم اليل رمس يل لوقري عندمه

 عارض عند جوري وعديلمايعارض م

 وقال رضي اهلل عنه
 آ ان فيك مؤملراح منك ال مل يل كنت   عذب ماعادانمن بعد قصتك كل خل

 ارسلان  ولعادرح وان روح لترسل   انقىض الود منك والتفراق هل حل

 لك يش فيه قلب النفس ماعاد يبدل  يومك آ ل عيل مقفي وللغري مقـبل

ن يطعم اذللمن يذوق احملبه وهللا   ذويق املر ايكبدي وايطريف آ مهــل  ا 

ن بدواه يبىك العني   لانفذه ابلسم يف لك مفصذه محــــه   يف لك مزنلوا 

ن طالت عىل العشاق تسقم وتقتل  تنحل اجلسم لكه تسقمه مث تنحل  وا 

 وقال رضي اهلل عنه
ن شفهتا قابلت شل  شل صوتك وقل ايماكل املكل مجل  شل ايابلعذارى ا 

 واذلليف القل فا ن عبدك يف الشامات   وقت ماعاد حيملمجل احلال فا ن ذا 

 الفرج هو يقع والعرس واليرسهل حل  مك تطول عىل ابخمرمه مك تطــــــول

 يسقي هللا جبوده وادي اخليل والبل  عاد ايابلعذارى لك معــــقول هيمل
                                                           

1
 ابفضل : قولوا اليل تبونه ذازماين وحيل  
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 وقال رضي اهلل عنه
آه ايابعوض ماحد ذ  مادريت آ يش يب مادري آ ين ضيعت عقيل  ي ال ايم مثيلآ

 هل معك عمل يف قلب الغريب املطل  ويلـــــعليه آ نشد املقبل وقل للمدر 
 آ رجع ا ىل اهيلآ حك يل يب عساان ابهلل   قل يلبعض يش منه هل  من لقيه آ وحفظ

ل قد معي عمل خيل  مثلام يرجع الطري الرشود املـــعــــيل ن حد آ فتاك وا   ا 

 قد عرفته ولكن عـــاد ماحل حــــيل  يلـقد معي لكه اس توىل عىل لك ك

 السلسبيل املسيلمن صفا صفو ذاك   بيين وبينه وعد ابجيه وامــــيلعاد 

 ما يف القلب من مه وغــــم وغـــــل  الرشاب الطهور الطاهر اليل جييل
 آ صل آ صيلاس تجب يل عساان ارجع ا ىل   ايمسيع ادلعا ايذا اجلالل اس تجب يل

 مظيلوتعرف هو انت تعرف مسارحيي   بني رويح وراحايت آ رّوح وظيل

ن ذا شفي عليــــــــها وذيل  تعرف آ يش اذلي آ بغاه مهنا وخيل  واملراد ا 

 وقال رضي اهلل عنه 
 منه ولو قبل خيلق يف فؤادي حلول  رسول سالم ايمن ا يل ارسل وانآ هوى

 نـزول منازل آ سام وليىل من رابها  ولبىن منازل ومرعى ماتسعها العق

 وراك تبغا انقطاع العمر قبل الوصول  وبعد ذا ايبن طالب الثنا والفضول

 تقول ذا مل واس تطول كتيبه ملول  ماوافقت ساعة قبولمعري وان اطلبك 

ن   ونور غرتك ايسالب عقول الفحول ل ا  ن ملت من اببك ا   وقع يل دخولقد ا 

 آ صرب قليل آ دفن احلبه بأ رض امخلول  فقال زين ادلماجل وادلقق واحلجول

 يف اخلبت والشعولفقال قانص ال رينب   الرش لكه يــزولواخلري يأ يت وعاد 
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 ابلطوس والطبولصيدي تلقوا راكيب   ماوقع يف الغدولكن آ قنص وان اقنص فال
 وعادها آ وهام مادري من جالبه تقول  انصت مباذا آ قولوحصت ابلصوت وانت 

 وزرعه طمولربه حد س يل يف س يل يف ج  وعادها دون من هتوى حوايل حتول

 ه س بولجاب طحيوحد من الطش جربه   جابت س بولمن قل حظه وحد ابلطش 

 من آ ين ما عرب الرصاب قالوا محول

 وقال رضي اهلل عنه
ايمسافر ا ىل الغيل الـوزيري متهل
 خذ يل آ بيات يبلغن السالم املمكل  1

 اذلي يف جبينه طلعة البدر وامجل  للحبيب اذلي فهيا ويف همجيت حل

ل من   مرهف ال نف سايج املقلتني املكحل  سواد املعثلكوادلىج مااظمل ا 

ن دىن آ وثنا فالظيب والغصن  يف ملا فيه طعم الزجنبـــــيل املعسل  خيجل وا 
 يسمى السفرجلانهد آ كعاب تعرف يش   لنجسايم اجليد مصقول الرتايب جس 

ذا هب   آ هيف القد ممشوق القوام املعــدل  الصبا هل متايـــلغصن ابنه ا 

 يف املقفلمدرج الساق تسمع هل زجل   مثقل الردف حتس به الكثيب املهيل

 مث ايحامل الطرس اشفق عىل من حتمل  ابللطافه يفوق الغيد يف احلسن وادلل 

 قل هل ا ين عىل رمس الهوى ماحتول  احلزين املوصلصهل وابلغه مايشفي 

 حني وشا وعرض يف صفاته وطول  ليظن العذول املسرتحي املغـــــفل

ن قليب نس يك آ ومل عنك آ وتبدل  لوحرمة ليايل الوصل ايعذب ال ول  ا 

 يرس هللا يل آ س باب اللقا بك وجعل  مانسيتك ولينساك قليب ولمـــل

                                                           
1
 ابفضل : سفر ابغي ا ىل غيل الوزيري متهل  
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ذا يرسه ريب تســـــهل  واسعد وآ مكلايهنا عيش وانعم حال   لك صعب ا 

 ماحدى حنوه احلادي هبودج ومحمل  والصالة عىل الهادي الشفيع املفضل

 وقال رضي اهلل عنه
 يقول بوعليا عىس بعد انقطاعي يل قبــــــول

ذا              من سؤيل قبول قابلتآ و عل حيصل يل ا 

نه براان البني واجرى مدمعي مثل الس يول  فا 

 صباابت اذلهولوامسيت ابيل البال صايب يف            

 ولــوالتعويق مادري كيف قمن حرية التفريق 

 ايهللا ايرابه ايمن جل عن درك العــــــــقول           

 اييح ايقيــــــــــــــوم بلغنا بفضكل لك سؤل

 يف ادلين وادلنيا وخل الصعب مهنا يل ذلول           
 حىت اخزي الش يطان واس تويل عىل ال عدا وطول

 الساع هل يل من رسولبك ايكرمي الوجه مث            

 يغدي مبسطوري ا ىل وادي الطراوه والطلول

 ابعياهنا تريم النصولوادي الغواين الغيد ذي             
 فا ن كنت ايبن احلول قد كل مي يف املغدا جعول

 ولــقف ساعة ابعطيك ل هل الود واملغىن ذل           

 ولــخذها مىت مانويت واستهنج هبا تكل الطل

 يل حهيا ابلكرس وانزل يف املنازل للــــــزنول          
 دارمه رشيق سلولوانشد عىل ال حباب ذي يه 
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 السفح من هيــــنن سقاها لك هطال هطول           

 ا صيفها مث البغولوّ ــــوعمن خريف آ وومسي 

 واحلوت والنطحني ذا يف ذا عىل مر الفصول            

 اذلي يف القلب مازالوا حلولآ بغي لها ل جل 
ثنني غيث             ده واهل احملول والرس يف ال   اهل اجلل

 لك ولابحاكهمم مرت براطــــــــــني اجلعول

 ال خيار العدولعبد الودود املتصف بأ وصاف             

 ابلعمل والرآ فه ونرش احلق بني اهـــــل امليول

 والثاين ادلهاف رؤس القوم ابطراف النعول          

 يف البيدا رمولخال العيس بدر اذلي ابالس يف 

 مهال وال وعار النفانيف آ صبحت ابمسه سهول            
ن آ ل جعفر ال صل واهل املعرفه ترعى ال صول  ا 

 مانىس فضايلهم ولو يب من فضايلهم غــــلــول          

 ابلصرب وادلنيا كــــــــــــذا فهيا امليولآ طفيهتا 

 مره تربق كل ومراٍت ترى آ نواها جـــــــفول           

 النيب نعم الرسولمتت وصىل هللا عىل الهادي 

وهل ريض هللا عنه يريث السلطان محمد بن جعفر وينكف  

اببن معه بدر بن محمد بن بدر وقد قتل محمد بن جعفر يف بدلة 

ه يف احلرب اليت اكنت بني آ ل  914رجب س نة  15مرميه : 

 كثري وآ ل بومعال اذلين قتلوا مهنم ثالثة نفر يف تكل الواقعه . 
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 قليل يقول بوعليا توقف آ هيا الغــــــــــادي
 أ وصيك ايمنوي ا ىل علوى الرحيلقف ساعة ب              

 املضىن العليلفامي اكتب آ بيات نرثها الهاجس 

 وارسح من ادلمنه وحاذر ليقع سريك هميل             
 نة بور ذي فهيا ذري اذلري ال صيل ارس من دم

 زانت هلم الآراض وامىس لك جبار ذليل             

 هبا الوادي وعرج ساعة حنو ادلويلواقبل 

 واطلع وقابل بدر عايل الصيت كساب امجليل             

 محلل الثقيـلبدر بن محمد بدر بدراحلامل ا

 اعلمه واس تعلمه قل ايبدر دع قال وقــيل             

 دع عنك نوم ادلار والراحه يف الظل الظليل
ىل الوادي فنا                 خايف عىل الوادي مييلوانظر ا 

 لــــوالنخي وادي الصبااي والس بااي واخلالاي

 وادي عليه النور يأ يض ابلعشااي واملقــــيل             

 وادي كثري الصيح قدما فيه ايبدر الوش يل
 فامنعه واكرث فيه ركض اخليل ميل بعد ميل              

نك محى آ طرافه ومناع املنازل والــــزنيل  فا 

واههل تبع كل فيه ذا بيدق وذا قران وفيل
1
 

 العبد اذلليل ماراعــــمك ما آ لقاه راعى وده       

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد حمسن العطاس  
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 آ رذل قبايل هند وافسل من رعاها يف السليل

 فون احلويلبه حيــــــــلمك ورصاطيفيه ش ي             

 واصبح وسط عرشان مابني املعامل والعميل

 من جا يبا حيذره نقنق هل وقال ا ين عقـــيل             
 تيل من الرتجيف وهللا ماعيل من حد ف دعين

 وهو قد اكن قيدوم اجلفيلجفهل من صاحي اما              
 يف امجلع املضيلايمن مسع صويت فنا قد قلت 

 الرآ يه البيضا جمللب سايم الفرع الطــــويل             
 بن جعفر عوض هدنه بذا عاده يكيلذه خذه 

ن مل جييبونه ويتبع ذا القتيل آ لفي قــــتــيل               ا 

 عس يل فا ان عىل دجع النواظر رب مأ شوم

 مجيل ماعاد اخلليهل مهنم تلقا اخللـــــــــيل               

 لاكنت اذلهل وعاد الرهط متصون جــزيل

 والعدو رحمه طـــــويل  فكيف لوقدمك قليلٍ              
 اكن اصطفى الوادي مع احلرجا ومسعون الكحيل

 واحرق دمانة بور والغرفه تقع مثل اذلليل             

 يلوامسوا معاشريه ووهللا لولقيتوا فيه ع 
 ودل آ محد وبرش الرشي آ مىس هل خليلو عرشة              

بليس النغــــيـــليآ وغرمك طيف   ه ذي قد غره ا 

 ذا قول جمنون آ وبديلـــــو هنقتهل قالوا نبا              

 لويقع بيدي مصيلف ماهابمك ايولد ال ظل
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 ماخذت حرص بومعال ذي لها عندي جزيل              
 السوم يف ال سواق حىت حصل الرحب اجلزيل

ل لعل هللا يقع مقناص والصيح الهنــــيــــل               ا 

 الصيد وابرك يف مسينه والهزيلواحلق غزير 

 قتل من لهل مثيـــــــلوهللا  وقول اياثراه             

 منمك واجلزيلذاك اذلي مارىض عباه ادلقل 

 وهللا عيل وهللا ميني صدق والباري كفيل            

 لوطاعين فيمك محمد واختذين هل دلـــــــــيل

ىل آ ما                حبل الوصيلينقطع  خمي عىل هينن ا 
 وامىس دم الظلفان عندي مثل طعم السلسبيل

 ايقاتل الظلفان آ ان بينك وبــــني هللا مجيل             

نك يف اجلنه كام من هو جماهد يف السبيل  ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 غري اليوم ايحادي احملبـــــني حايل  دمعك اليوم ابيلايبن راشد بيل من 

نك يل فا ن   غصنك قراحي مقايلعند ماحركت   اليلـايبن راشد ظمنك ا 

نك تشرتك يف جم  يكتبونك معي يف اللوح عند الرجايل  ايلفا ن ترحج كل ا 

 واحمتل عند بلواان امحلول الثــــقايل  شد مزيرك واهنض وارحتل ابرحتايل

 آ وتسمع بسمع القلب فينـــا مقــــايل  واحذر احذر متّيل يف ميني آ وشاميل

 مارىق من رىق من طالبني املعايل  فا ين آ حلف بعزة ذي العال واجلاليل

 من لقيته فهو ينبيك قبل السؤايل  غري يف سمل التسلمي من ذا وذا يل
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 عن مقام اذلي اس تعال عىل لك حال

 وقال رضي اهلل عنه
 عىل املـــــال قلبوا مايل   ذهنــــــــــوين ذهنوين

آمال  آ ودعــــــوينفاعذلوين   عاديل يف خـــــــيل آ

 يل خالف آ حوالمك حال  ماعليمك من جنــــــوين

ن دون الوصل آ هـــوال  فاعرفوا اياهل الظنوين  ا 

 فصل

 وين فيه ميـــــــهلعن جف  لوصاف الود مـــــايل

 غري آ بغي فيه ليــــــــــــهل  لول احيا الليــــــــايل

 بعدها ماعـــــــــــــز نيهل  آ بـــــــــــايل ل آ ابيل ل

 جاهل مابني عقــــــــــال  واتركوين آ تــــــــــركوين

 فصل
 روحسم والــــــوالفنا للج   دون سلمى النفس تغين

 لك ممـــــــنوح بل هتاجر  والعيون لمتيس وس نا

 ابلهــــــــوى من زام نوح  ىنفابق لو تبغا معـــــــ

 واخملالف عنه بطـــــــــال  وافن يف خري الفنـــون

 فصل

ــ  آه ايان من حبـــ  لك يوم هل جســــــــــــــيه  ـــييبآ

 لول بث الشكـــــــــــيه  ماتأ ذى من حنيـــــــيب
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 زاد يف التعقيد لـــــــــــيه  حني رؤيــة الــــذي يب

 القيل والقــــالخل عنك   قلت ايقرة عيــــــــوين

 فصل

 واس متع مــــــــــــين مقاهل  رد ايحمـــــبوب رآ سك

ن ذا رشط اخلــــــــالهل  لتطــــــاوع يّف انسك  ا 
 ا ن وصكل يل وصالــــــه  واكس ين يش من لباسك

 عن جنوين فيك عــــذال  لوترى ما قد رمــــوين

 وقال رضي اهلل عنه
 والمتخالع بني آ ههل عىل لك حاهل  الصفا والسقاهل ابزايد آ ذكــــــر آ ايم

 مامسعت اذلي ايامحد صدق يف مقاهل  ه واجلالهلفا هنا خري من ذي البخبخ

 امسع النصح خل الناس لك بفالـــه  قال اياهل الهوى ترك الرجاهل رجاهل

 من ماء غواهلفا ن رشابه ورب البيت   احذر احذر يغرك زيد من زاد ماهل

ن وقع للشجي رآ يه وهب الصبا هل  بز بن عاطف ومرسى جامهل خري من  ا 

ىل آ فيا ظالهل خري هل خري هل يس نح  عاد ابخمرمه خيتار دوعن حاللــــــه  ا 

نه آ فسح يف املس نا وعطل جعالــه  اهلبني ذيك الطلول الشاخمه يف جب  ا 

 بدا هل ايبن صاحلمث ذا احلني شوفه   ابيطلق معاليقه ويطوي حبالــــــــه

 ذا اذلي قد نوى وهللا يمت ابمجلالــه

 وقال رضي اهلل عنه
 غاب سؤيل وسارت ايمجيهل جامهل  مطربه غاب من لغـاب مين خياهل
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 حني يبغا ارحتاهلحط به اكن وارحل   يف ظالهلريتنا رست يوم آ نوى السفر 

بعاد ماهو آ ل جبرية   واس تقي ماه واحطب هل عىل لك حاهل  رحالـــهفا ن ال 

 من توله وىل به ونغص حاللـــــه  ماهو آ ل شقاوة من علق يف حبالــه

 ايهل هللا تعاىل لتعـــــــــــــّوده ايهل  ابلتناهيس ابهلواحنل آ عضاه واضنا 

 من لياليه ذي مفريق مهنا هــــاللـه  مك هل آ لم يف ال جسـام ايرب والــــه

 واذهلتين وخلتــــين ملن حب قالــه  مطــــــــــية مطاهلش يبتين وذابتين 

 قال شوفوا ترى ابخمرمه قد جرى هل  من بدا ايجبريه للعيون اختــــــالهل

 هـن جا يسالمل هعذر لك من انح آ ان  ماجرى هل وصابه مثل صويب وانهل

 وقال رضي اهلل عنه
ن دمنة بــــور قالت مقاهل  ولوديت مـــــــهنا الرساهلآ رسلهتا   بلغريب ا 
 هو بدا حد جهر داره وفارق عياهل  قلت آ ين آ نت هوذا البعد عندك رجاهل

 يف املغوبه وماقداكن ذا احلال حاهل  هتيى اباهل غري آ ههل وطول حباهلوال 

 ماانزتايح ش نه وهللا وليل مالهل  قلت ل وهللا القاهر وعـــزة جالهل

 ة آ هل اجلهاهلغلظآ حفش القول واظهر   وقـــيــــهل وقاهلغري من بدر وارجافه 

 ظن فينا وصدق ماطلع يف خيالــه  زين ابليس يف عينه قــــــباحي فعاهل

 وانقطعنا وقاطعناه بعد اخلــــــالهل  فارحتلنا ورحنا من مواطـــن حالهل

 بفــــاهلغري ا ىل البعث لك راح منا   قطع ماعاد خيطر ابلقــــلــوب اتصاهل

ن تعطف وفك املعتقل من عقال  يساهل سؤاهلماكل املكل واعطا من   هــوا 

 قالــــها  وعدان يوم حتصل منه رده و 
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 وقال رضي اهلل عنه
آه ايابعيل هل يل من البــــني ميهل  ن اكن يل  آ  منجاه من رشب غيهل شف يل ا 

نه آ مىس يغالطين بوزنه وكـــــيهل  مقــــادمي س يهلمر يب عند مامرت   فا 

 فيش لوقد تولين برجـــــهل وخيهل  ذا ومابعد يل ايابعيل غري ليـــــــــهل

 فادع ايابعيل مولك ذي مع نـيــــهل  اكن شفت املرازح يف مباحيت طيهل

آراض حالهتا من الغيب حيهل  ا ىل آ قىص امخليهل من مراعي مسا حدرا  يسقي آ

 ذا لعني اجلبل ذي حلوا القوم ذيهل  بلـــــــــــــيهللقطعها احليا لفارقهتا 
 جنع ايابعيل والآن مامه هتـــــــــيهل  مس يهل ذي بنوا يف سفوحه واقطنوا يف

 ماحاليل خبل مابدا جا بعــــــــيهل  ايهلم انس قال السول مهنم وس يهل
 خمـــــــيهلمنه ايابعيل ابنت لعيين   لول شفت يف دهري كام الناس ويهل

 وقال رضي اهلل عنه
آماهل وايرآ س مالــــــــه  قرة العني جض العبد من ضعف حاهل  جض ايغاية آ

 شاف ابلعني مالاكن خيطر ببالـــه  جض ملا بدا هل ايحبيب آ مر هــــا لــه

 لولابنت الشكوى يف آ ثنا مقالـــه  منك لوله منك ماتنغص حــــاللـــه

 عنه بعد اخلالهلماالسبب يف احتجابك   اياذلي منه العمى وادللهلفاحك يل 

 آ وشاين آ وذه مالهلآ نت عاتب عليه   ويش بعد التصايف ابن قل اتصالــــه

ن قدك  هــــــشفته قليل الرجال آ وطردته كام   داري به وابنت خماهل  وهللا ا 

 آ ل بك عىل لك حاهليف زمن ما هو   قدك خابره يف اجلوده ويف آ مر الفساهل

 ابسطته يف آ فيا ظالهلوانبسط حني   يوم شفته بعني الود طالت حبالــــه
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 اهلحلني هان آ مره ومالت رجمث ذاا  واس مترت بك احواهل وجعت جعالــه

 بعد ذيك اجلالهلوانكروا وجه جاهه   منه واستثقلوه الناس حـــــد الثقاهل

 ت حالـهبطي ابلرضا عنه وادنيته و   آ وجات منك رساهلفا ن تثنيت فيه 

نه لكام انــــــــواه انهل  رد رآ سه ا ىل درب الهوى والعاملــــه  وايقنوا قومه ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 شيل الصوت اكن هللا مع من يشهل  ه شيل الصوت ابهللهكذا ايمحيــــر 

 اجهله ذي بكييت من واذكري ايمحري   رب من اههلـين من تغهيجي ابملغا
 هــفا ن قتليت فنا مقتول فيه آ لف قتل  مثهل صابش يب آ صوابفا ن ذا الصوب ذي 

 يتبع فيه يف غفـــــهل ويف غري غفهل  ع يف معامدي نبهلمن محل قوس وقّ 

  آ لف نصهلمااحيص اليل نصل يف قده   مر معري وان محمــــول يف لك مشهل

 ه غري ظهـــــري محلهلمالقي ايمحـري   ويل قايض احملبه من مواثــــمي فعلــه

 هـماترى كيف آ ان من حر ميهل وثقل  هـقلت ماهو كذا مااقدر ذلا امحلل لك

ىل آ ين لخفف   راقب هللا ومحل لك تعبان كهــلــــه  ولاعطيك همهلقال ا 

ل كذا من   من علق يف ش بايك مات فهيا بفعهل  جاين آ فيت بقتهلمااعرف ا 

 ماختاف اذلي يف موقف احلرش عدهل  من طريق املزلــهقلت ماحد يردك 

 وشلكه يف اوراقه بنقـــطهذا كتابه   قال ذا منه ذا فعهل وذا الــــدل دلــه

 وقال رضي اهلل عنه
 حيث ليلته من بد الليايل طــويهل  عذب لاكن ليل السبت ماشد ليهل

 غيظة خليـــهللولاكن خٍل جاب   بت يف حندسه قايس مهوم جزيلـه
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 وهللا آ لفني ايشت الامثن العس يلـه  ليش تغضب علينا ايمالعب جثيهل

نك آ بدا عيل الناس  ن عشقتك يف قليب قدميه دويهل  يهلــــ حىت القب ا   وا 

ن غيظك عيل آ وقــــد بقليب فتيهل  مك متنن عيل ابلوصل مك ذا تطــيــــهل  وا 

 املدح موىل الفضيهلوالنيب مس تحق   مك حتمل عيل واحامل ودك ثقـــــيهل

ن قليب معك والنفس مين عليــــهل  صدق لعاد يل ميهل ولعاد حيهل  ا 

 العيون الكحيهلمنك ابلوصل ايسايج   لكيهل فا ن بغا هللا شفا قليب وآ طفا

 تش تفي منك ايصايف زلل املس يهل  عل حتيا بك النفس اليت يه قتيلــه

هنا مــ  والصالة عىل الشافع لنا والوس يهل  الغلـــــــيهلاحيه واملاحيات فا 

 1وقال رضي اهلل عنه 
 ابغيه ماء مناهلها ومرعى مهـــــلها  معتين عاد نفسه متههل يف همــــــــلها

 حيث هبت هل آ نواده وخفت ثقلها   سارح اليوم ا ىل مي السور ابيصلهــا

لهيا معاجل عند ما رآ ى جعلهـا  يف سواقهيا وجا يف س يلهاواجنــرد   قام ا 

 ردوا الوارده واملاء تشوفه قبـــــلها  فاعرتض هل جنم .......طلع به زحلها 

هنا عادها مابعد ملت من معـــلها  ريهتا ريهتا مرت وفازت بأ ملــــــــــها  فا 

آذن لهــــــا   عادها عادها مس تجهده يف خللـــها  من زللها هابملنشاءماهللا آ

نه قبلـهافادعها   حىت آ ش ياهتا الشينه لها واحمتــــلها  من طريق ابليس فا 

نه يناحصها وهو قد دغـــــلها نه آ لقـــــا مسها يف عسلها  عنده ا   مادرت ا 

آدم فعــــلهــا  آ ندره من جنان اخلدل وهو قد دخلها   ذه فعايهل ذي حتيك يف آ

                                                           
1
 هذا القصيدة موجودة يف نسخة الس يد حمسن العطاس وغري موجودة يف النسخ ال خرى  
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 ادلنيا وحمـــــنة ثقلهاواعلقه يف عنا   واحسده نعمة اجلنه وملبس حللـها

**** 
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 } حرف امليم {

 قال رضي اهلل عنه

 معرفه حومفا ين آ مسيت حول املاءبال   نا ماانت مليومايكحيل الران زدين ع 

 من الهند والروميل صفه ماكامها آ خرى   حاير اذلهن منك ايادجع الناظر اليوم

 يل قسم يف اخلري مقسوم جعلكن ماهللا   رحت لعقل يعقلين ولبنت مغروم

 آ ين مافر من زقـــوم وافاه زقــــوم  يف صفة طائر الشومعري خالين آ سعى 
 آ قعد فديتك ولقومل ماقدرت فتشم   فاصبح القلب وامىس ايمىن القلب همموم

ن املقايض   اذلي منه مرسوممايبدل ولميحي   حمكها قده حمكومعارف ا 

 ومـفاعمل اليوم اياليل منه اليوم مضي  ماهو آ ل يصل حهل وهل حل معلوم

 قيدومفا ن قد حب يل سايرك والقيك   مظلوميل وان منه اياذلي ماهللا آ نصف 

 سري يف ماك لصيل ولعادان صوم  يف طريقي عىل ماهو حمقق وموهوم

فا ن ذا الوقت خري آ طيابه القت والثوم
1
 

 وقال رضي اهلل عنه
 اين غيومهواجنلت من سام معىن املع  بن يزيد اس توى اجملرى وابنت جنومه

 هللا اعطاه ايحلو الغـــــنا مايرومه  واصبح القلب خايل من طوارق مهومه

 بعد ماانم ساعه جاه يف يح قومه  زاره البارح اليل يعشقه بعــــد نومـــه

 جاه ابعالم من ليش تفي من علومه  طائف ماتنوى املاء يف اجعال يومـه 

                                                           
1
 ابفضل : خري آ طيابه الكيل والثوم  
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 فا ن رسى البارق النجدي وجدت عزومه  ذي جتىل بتحديثه غاممي مغـــــــومه

 بث فهيا عليه الرس وافتح ختومــه  قف وزانه ومق هل يف مناجاة قـومــــه

ن رفرف آ وحامت حسايبه حومه  ساميات املسومهول وادي الس بااي ح  عهل ا 

ن هبت صب واداي ليه القلب يشيك ضيومه  اه آ ومسومهــحبه ا   يعمل اليل ا 

ليه التفاته يف صالته وصومـه  واذلي ماالهوى آ ل فيه هيوى وهومه  ذي ا 

ن مل حيب اجلتومه  والفرح به ومنه ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ادلايج آ طعم هبت النود واملغىن يف  هبت النـود والقلب اجنىل منه اهلم

 فا ن كنت تدري وتعملهب نود الصفا   طاب ايسامل املغـــــــىن ونوده تبسم

 خاطري مثرد رآ سك ا ىل الوادي فنا   شل صوتك وميمها مع من تيـــــــمم

 ومعناي ال عظمفيه سؤيل ومأ مويل   واداي فيه ايسامل مىن القلب خـــــمي

 املسايل هتميكيف آ ان ذا الليايل يف   ايش تيت املومشريت كل عني شافت 

نين اسملوهللا ا ين خطر منك  ن تعمرت خاف ا ين   بعيد ا   من ابعادك آ غرموا 

 ايقريب الرجا ايمن يراان ويعـــــــمل  ايمسيع ادلعا اياقرب من اخلال والعم
 جننا جننا ايرب من غيــــــــبة الغم  اياذلي خريك الفايض عىل اهل الرجا مج

 واعف واغفر لنا من ذنبـنا ماتقدم  ايهللا افتح لنا من ابب رمحتك وارمح

 ايمجيل العوائد عد عىل من تنـــدم  فا ن ذا طبعنا خنطي ودوبك تكــرم

 وامح لوح القباحئ ذي به اس توجب اذلم

 وقال رضي اهلل عنه
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 سوه ماقد مىض يكفيك ايعطري الفم  التعذيب ماقد تقدمعذب يكفي من 

خلين فيق مما قد برا احلال واسقم  خلين خلين ايسؤل قلـــــــيب تنسم
1 

نك آ دخلتين قبل القيامه هجـــــمن  آ نظر ضعفي اليوم وارمحفاشفق آ رفق يب   فا 

 ابهلل ا ن اكن كل تعظمي يف ال مس ال عظم  فا ن ماعادان طالبك ايعذب مــغـــمن

 ولع يب مكــــمك ذا ت منك ذا مك كذا  آ وجتل اجلالهل كيف آ ذيتك والــــذم
ن قتل املنطرح يف امحلى ذم  ويش كل من غرض يف ذا التعراض ايمح  مادريت ا 

 دا آ جرمومن لبحني يستسمل اجملرم   ملن راف واسملعندال جواد والفخره 
 وابرص آآخر الكم اعمل ولوماتــعــــمل  كيف حيمكل فيه الشني ذا يش فضع مج

ن مل تقع  نه ا   رثوتك يل فا ين آ جذما 

 وقال رضي اهلل عنه
ن كنت تعرفه ابمسه  آ رويل منه مامعــــــىن مـسوه ومسه  ايعيل بلغريب ا 

 وادعى لك واحد فيه دعوى ابن معه  فا هنم جوا وراحوا فيه من لك ميـــه

 حنو كيفـــية آ وماهـــــيــة آ ومه مهــــه  والصحيح ان من منا بغا ريم سهمه

ن فامه آ جعبه فهم  جحاب الكنه ينباح دمـــــه ابخرتاقه  هـفاحلذار احلذار ا 

 من صبا وجده آ ومّهته نفسه بومهه  آ وبدا منك هل ابدي وهــــزته نسمه

ل شذا عرف مشه ن آ مره اللك حمك  فا ن ماذاق منه ا   هـوادلليل اخلليل ا 

 فانزاح ومههمث رواه عني الشمس   تقلبه من ضيا كوكبه لبدر تـمـــــــه

 حروفه ورمسهفامح من لوح معلومك   وايقن آ نه ورى مارآ ى ورواه يـمــــه

                                                           
1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 عل يكتب كل الاكتب عىل حنوك امسه  امح لوحك ولتبقي يف اللوح لكمه

 فا ن علمك عىس ايذاك يف جنب علمه

 وقال رضي اهلل عنه
 املسمى بأ سايمابت يلمع عىل الوادي   ابرق البارح آ رقــــــين وعيل منايم

 خاطري يف اهامتيمشعف النوم وامىس   لكها عند من عاان املعـــــاين عظايم

 الهوى يف  قيايمجوا وراحوا وان واهل   منه راعيه وارعى الليل زامــــا بزايم

دور يل دار مايل حد هنا من مسايم
ن بدا جند آ وابن الامتعه هتــــــايم  1  ا 

 ايبعيد املرايموانت ذي القيت يب ذا   همـــــــمت هايمبت لييل عىل حالته 

 واذلي اهواه واهوى يف هواه الهيايم  اياذلي من عيونه صني قليب مرايم

 لوما فيك من ورد اخلدودالرحايم

 والربيق اذلي اكلربق يف ال بتسايم

 واللام ذي سقاين ماه رصف املدايم
ل انت رايم ل انت ماكربي يل ا   منك بل فيك اياخري من لغارم غرايم  مايل ا 

 رشبة منك اياحىل حاليات الوشايم  وامتحاين من اس نانك ومرمه سقايم

 قبل ايغاية املأ مول يوم امحلـــــــايم  اليمـفاغتمن ال جر وادركين ولو ابلك

ذا حيـــــــيتين ابلسالم  فا ين آ حيا ا 

 وقال رضي اهلل عنه
  يب ش تيت املومشآ خلف الوعد واخلف   وعدين ولمتمطربه ماحملبـــــــــويب 

                                                           
1
 ابفضل : مايل غري ومسه مسايم  
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نه بداهل ابدي آ وهو معـــمل ان معىن ا ىل ثـم  ماادري ا  ليه ا  ابهلل آ ويص ا 
1
 

ذا انوى وعزم  قويل ا ين لقيت اليوم صاحبك هممت  واكتيب هل مع اخلاطر ا 

 قلت ويش اذلي مغك ولتأ لف اهلم  مر ابخمرمه عندي وهو يش تيك مج

 مااقدر تنسمقال يب ايفضيضه ضيق   ماهو مثل ماقد تقــــدم حاكل اليوم

آمايل آ وعــــدين مبا رس وانعم  مديل حبهل آآمين بسط يل ولكــــــم  طول آ

 فوق ومهتك واكرب مزنهل منه واعظم  قال يل ايمعر ابعطيك مالتــــــومه

 تبسم حني يج مش تحن منه وابشيك  آ خلط ادلمع يف ادلممث ذا احلني خالين 

ن دعيته وانيف غاية الضيق دعـّم   الزم ال دب لتلكمقلت همالك قال   وا 

ليه السم   لك من حبنا لبـــــــــــا دعاان وسمل  ظاهر لك السملو نقدم ا 

 لول العبد هل رآ يه يف املدح واذلم  مكـقلت مسعا وطاعه من هوى ماحت

 وقال رضي اهلل عنه
 بعد ماالقته من ال شفاق يف موج ميه  موىس ا ىل آ مهايبن راشد عىس اليل رد 

 واجهتد يف طالبه مج واش تد عزمه  واش هتيى حمو رمسهوالتقابه ذي آ نوى 

 واطلقت عصب ذاك اخلصم بعد املهمه  فادركته العنايه ذي هبا قد سام امسه

ن املداحئ قد جتي يف املذمه  فأ در واعمل بذا املعلوم ينفعك علمه  واعرف ا 

ن يف قدرة هللا من غذاه آ لك  هنا تبلغ الوامه ا ىل فــــــوق ومهه  هـمسوا   فا 

ن بغــا آ ومابغــا ماراده هللا تـمــــــه  ذا مثل يل وذه شاره ملن دق فهمه  ا 
 النفس يف لك ميهوالق شغكل برعي   الغرض منه وارمهيم ذي يريم الرفانظر 

                                                           
1
ن حد تعىن ا ىل مث    ابفضل : ا 
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هنا تفشل احلازم مع كرث حزمـــــه  لمي املدبر تنسف آ جبال حلمهواحل  فا 

 لكني يريم بسهمهواترك الناس دع   فأ مس واصبح مقاوهما بتجريد مهــه

 حيث ماراد بني آ مرين طاعته وامثه

 وقال رضي اهلل عنه
 ذي هبا القلب قد هامعمل من دار ليىل   عمل ايهاديه من حيث آ ان حب ال عالم

ذا خايل هبا الطرف ماانم ذا ريهتا لبيت وانويت ال حرام ذي  هينن اليل ا   ا 

لهيا ك ين آ نويت ا ىل الشام ن تنويت ا   حهبا حهبا من قبل خيلــــقــن ال ايم  وا 

ىل عام ل هو فهو مل يزل اتم  من قدمي القدم مازال من عام ا   لك يش ينهتيي ا 

نه نقص يف دين ال سالم  ادلهر مادامذه عقيديت يف هينن مدى   مانقص منه فا 

ن عذلين عذول آ ولمين فيه لوام  مر به زايم ا ىل رست للزامذا اذلي   وا 

  عىل الناس حاكموالهوى الصدق ذا حاهل   مامسعته ولعـــــــدا مسريي لقدام

 لويشل اجلبل خيهل آ ظفور ال هبام  من دخل فيه ماعااب ولواكن منضـام
ن دعا داعي العشقه   التكــتامقال لبيك من من لحيب   ا ىل قبض ال نساموا 

ذا طريها حــام  لول يرهب احملنه ا 

 وقال رضي اهلل عنه
هنا حنت راكب العـــــزامئ  حنت اليوم فاستيقظ لها لك انمئ  بلغريب ا 

ليه احلثــــامي  ذي تعده وهتذي به لرد الظـــالمي  تبغي احلمث ذي تشيك ا 

 كبـار العاممئابهلل ا ن شفت ساكنه   واذلي هو معولها لصفح الــــجرامئ

 ذي نصادم بعدهتم جبـــال اخلصامي  راميـآ هل عقد الصفا واهل الوفا والك



475 

 

 تس تعيص عصوب الشاكميواذلي حني   واذلي مه هبم تصغر دلينا العظــــامي

 يس تجاب ادلعا منا وهتـــمي الغاممي  لينوها وابساممه مدى ادلهـــر دامي

 جاتنا خيل محوهتم حتايك احلـــوامئ  من سامان وهمام صابنا ضمي ضـــــامي
 لكهم خري خــــــــريتنا ولو لم لمي  قل ذلي مه من اهل النجد واهل الهتامي

 الصفات الكراميردوا العهد واصناف   ى اياهل العرى والعصاميايشداد القو 

ن بدت منا صفات الهبامي  وامحلوان ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 واحك ايفامه املعىن ملن اكن يفــهم  وماقلت قل متبلغريب اتبــع آآاثري 

 قل ملن اكن ابملــــــــــــــــــــــرىق ا ىل فـوق همــــمت

 رس كذا اس تقبل الشمس ا ن خطر كل تصل مث

 ابقتفا الرشع والتقوى اغتمنها لتغـمن  معتقد عروة التوحيد واس تغن واهمت

نه معـــظمعظم   واجعل اهلم واحد فيه ابلقلب والفم  آ مره وعظم شأ نه ا 

ل هو   تعارض يف املقادير تندمواحذر احذر   يقع ال مس ال عظملتعظم ليش ا 

ن تبني كل الرس   النفس واجلسم تسملسمل آ ش ياك هل يف   آ وتوارى هو اعملا 

نه آ رمح  آ ول قل هللا آ حمكآ وعرفت الصالح   آ وسطا يف العبيد اقطع بصدق ا 

ن حصبته فكن ساكن   فاعلمه والزمه تسملذه طريقة ال دب   معه حيث مامهوا 

ذا اهرى بك ومــه لتقدم  تس توجب السب واذلمحني يهنيي قدم   لتؤخر ا 

ن قال احلبيب آ وتلكم  اخرس آ جعمماريت يل آ وسكت عنك عن   واس متع وانصت ا 

 وقال رضي اهلل عنه
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آه ايابزايد آ ين الهبوب القـــــــــدميه  الشذا ذي هميتين نس ميهآ ين ذاك   آ

 يومنا قول يف مبدا الغنـــــا ايغنميه  آ ان يف نعميهآ ين روح احليا ذي كنت 
 هل راكبه تسري آ و ذا الليايل مقميه  هو درى وين خميهوين هو وين هو هل 

 من املس تقميهيف عنا مااعرف العرجا   احك يل فا ن قديل وقت مثل الهبميه

 لك سايق يراان ايبن صاحل نديــــمه  احملبـــــه زمميهبعد ماكنت يف ركب 

نك لكــــميه ن ختىل وانىج قالــوا ا  ن   وا   الطبيعه سقميهمث ذا احلني شوف ا 

ن ريت منسوع العقود الغثميه  مايهل ظاهرهتا من طــــــريق الغنميه  ابهلل ا 

ن ابيفسخ   عشوه آ ويف عتميهبكره آ وحضوه آ ويف   آ وابيقميهسهل عن حايل ا 

 ثقل عىل ظهري بضعف العزميهمك ت   ماالسبب ايبن صاحل ذا البالاي عظميه

 خمتها سكل ايحميي العظام الرمميـه  ذا وهو قد مدح من ليلكف غرميه 

 سامح آ نظر ا يل ايهللا بعني رحميه

 وقال رضي اهلل عنه
ن القلب هبت نس ميه  املس تقميهحركت نوده آ غصان الهوى   هب ايسامل ا 

جات من بور والرايج قد امىس غنميه
 قلت اينود هل عندش خرب ايفهميه  1

 ذي ليايل اتفاقه ماتقــــــــــوم بقميه  طب النفوس السقميههل معش عمل عن 

 قالت النود عندي عمل انسع غثميه  واذلي لك نظره منه عندي غنــــميه

 ابعلمك ابخلصه ولو يه منميهمنك   حني مريت يف اجلربه ويه مس تقميه

 وارزمت ك هنا حايش يرجع رزميـــه  واش تكت ايمعر ممافعلت النــــدميـــه

                                                           
1
 ابفضل : جات من بور وادلاعي قد اضفا عتميه  
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نك قطعت العصميهمن مغوبتك خاف   شوفها ذا الليــــايل نفسها مس تضميه  ا 

 يه وعينيك وآآايت القران العظميه  قلت ل واخلدود الباهيـات الرحميه

ذا   القلب س ميها ن يب من بعادك ايمىن  خايل بك آ س بل رذميهوانظر الطرف ا 
1 

 وانت عندي قس ميهغري ابحلمث واههل   مش تغب لومن حييي العظام الرمميه

ن دخل غريمك اثلث بصدق العزميه  خدل هللا عظايم يف لظى من حجميه  وا 

 وقال رضي اهلل عنه
 املـــــنامومن خياهل نفى عين ذليذ   سويلمه سمل هللا من به القلب هام

 ولو جهرين ولوغيبت منه آ لف عام  ومن حمبته يف قليب طـــــــريه دوام

 ه والسالمـعقيل معحبييب الصدق ذي   فهو يف الربج ال عــــىل يف متام الامتم

ن زارش آ ورييت رش يق القوام  سليه عين وشويف غيب عذب الوشام  فباهلل ا 

 وعهدان ذاك ذي بني السمل والبشام  العقد وين اذلماموقويل آ ين آ نت وين 

 وكنت آ انوانت ايابيه احمليا ضـامم  هنار غنت عىل اغصانه طيور امحلام

 الكرم آ م الكراموقلت يل هات بنت   يدار بيين وبينك رصف ك س املدام

ليكها فك عنــــــــــها ايندمي اخلتام  امــوسفها واسق مهنا لك من به هي  ا 

 الشوش والرش انمعىل الهنا غاب جنم   املعطشني الهيـــاممن احملبني خص 

 فالختافون اياهل الود فيه املــــالم  وهب نود املوده والرسور اس تدام

 فنالمك وانمت آ هيل قــاعــــدين آ وقيام  ولخيالط بواطنمك ظنــــــون اهامتم

 النجم زامــــا بــزامبمك معىن آ راعي   نعم وعني املوده يف الليايل الــقــــدام

                                                           
1
ذا خايل بك آ س بل رذميه   ن طريف ا   ابفضل : وا 
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 عىل آ ي ال حوال هو هو انقصاته متام  وب فوق الس نامـــآ صل واحملبحيبمك 

 حمك به احلق والقا اسامه مره عظام  وشني ماالقاه زين الزين حمك احتاكم

آدابــــــه وبــــــــّدا ودام  وجا بقوهل حيبونه لسفحه فيــــــــام  بدا بوده وبأ

 عطا بال من شايف وايف اذلرع اتم  وايطـــــــــوىب بنيل املرامفيا هنيئا 

 بسابق احلمك من ال عىل علو املقام  ومن هنا قالوا آ هل املعرفه للعـــوام
ذا شيت عام قلت كل به حذام  فصاحب العني فهيا قد حمك ابملالم  وسل ا 

مامفديت آ اب الغيث ذي هو ل هل   دليل شايف واكيف للقـــــلوب الفهام  ال ميان ا 

 المـوقال ايذا عليك العني فأ وع الك  امـوروعي وهو يف نكبة الركب ه دعي

 وقال صوحلت وامىس واسطه يف النظام  جامعته يف ساعته طاوي اخليام وجا

 ومك ومك اكن يف عرصه همــــــم هامم  عىل الرمس سامواكن آ اب الغيث مثل امسه 

 بغا كامه آ ومتىن يش من امـره ورام  وصىل طول ليهل وصامتعب وقاىس 

 رويدك ا ن رب غادي قد غدا واس تقام  مفا انعموا هل وقالوا عند مااقبل وحــام

 وخمتها صل ايحميي رفات العــظام  وانئــــــــــٍم قيل هل مق هاك ماليرام

ذي قد ظللــــته الغامممحمد البدر   عىل شفيع الربااي يوم ضيق الزحـام
1
 

 وخص بأ زىك حتياتك وبأ زىك السالم  عىل حبيبك ختام الرسل خري ال انم

 من امسك آ هل وحصبه عرف مسك اخلتام

 وقال رضي اهلل عنه
 بيين وبينك واثيق ايعش يق الغثام  ايعـذب ال فراد آ انبيين وبينك الكم

                                                           
1
 هذا البيت واذلي قبهل سقط من نسخة الس يد سامل العطاس 
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ذا شفت حايل منك  نك ا   وتسقيين بك س املـدامترد رآ سك   مدنف مضاما 

 توعد وختلف وتسهين وليش متام  ملكت قليب وعذبته ثالثــــــني عام

ل جاك ايادجع مــنــــام  امــول نت داري مبايب من حمن واهتي  آ ما تعذرت وا 

 الموراعي احلب يل صاح آ وبىك ما يـــ  العشقه ظهرت الغرامآ خفيت رسي ويف 

 ايريت قربي يقع مابني تكل اخليام  وقتيل حرامقتلتين ايمىن قلـــــــيب 

 بأ قدام اللطاف الرحاميدحق عىل القرب   عساه لمر حمبـــــــويب يرد السالم

 النفوس السقامايحرسيت فيك ايطب   عساين آ ذكر لياليه الطياب القـــدام

 فا ن اكن ايعذب تبغاين غرض للسهام  بعيد مين وعيين مس بهل ابلــــــرذام

 رين العظامـصربي عىل نفيس آ مجل لوب  امــامليهل آ مجل ملن لفيه آ مل واحتش

 صفوك لغريي وان قاس يك زاما بزام  القلب السخيف التحامعساه ينكف لها 

 فالقلب ايادجع عىل ولفك عدا واس تقام

 وقال رضي اهلل عنه
 والصفات القدميهايبديع املعــــــاين   سكل ايحرية آ فاكر العـــقول السلميه

 مجل آ حوالنا واشف القلوب السقميه  ظميهـ ايالعظمي اذلي يرىج لمك من ع 

نك علميه ن مل تالحظنا العيون الرحميه  نقها وامح مهنا عيــــــــهبا ا   فا هنا ا 

 لوعزتك ايحميي العظــــــام الرمميه  ماتبدت ولردت لبــــــــــــياع قميه

لهيا جتي ابلعز   قبل لتعرف العـرجا من املس تقميه  قبــــل الهكـــميهحب ا 

 يوم لك يرى ماالـــقــــاه حىت الهبميه  قبل كشف املغطــــا يوم رد الظلميه

ذا رآآى الندمي آ هواهل   يوم ال نساب هتمي يوم قطع العصميه  آ نكر ندميهيوم ا 
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نه هــزميــه ذا هبت   لك حيهل هناك آ وهول فا   علـهيم نس ميهغري لطفك ا 

 ايجزيل العطااي والهبـــات اجلس ميه  ايمجيل العوائد والعـــــدات الكرميه

 من واصفح وسامح من تعاك غرميه

 وقال رضي اهلل عنه
ذا ريت احلبيب اذلي مث  منسوع ال غمث املعسولاللام  لعذبقل   بدر ابهلل ا 

 ابخمرمه مث خــــــــــــميايذليذ اجلنا   اذلي يف جبينه سطر من ال مس ال عظم

عندذي عذروها ايش تيت املومش  يف ش بام اذلي من حلها فارق اهلم
1 

 السميني ذي من ذهمم مالـــقي ذم  ذي عىل اطرافها تسفك مطارقهم ادلم
ن مدهحم فهم من فوق   وماقلت به متحل يب عندمه ايادجع   ومهت من آ ومهوا 

ذا سويهتا ادخل هجــــــــمن  دها اسملـايدوى لك داء تفهل ومن بع  لوتباان ا 

 ماتك اك ولواكنت لظاها توهــــــجم  جيهتا قصد ايسؤيل عىل خري مقدم

به اذلوق والشماياذلي ريقه الرايق   يف شفايتك ايمن زانه هللا وتــــــمم
2 

 عىل امحد وسملمث ايعذب صىل هللا   فيه ل هل الهوى ماقيل يف رشب زمزم

 اهلل عنهوقال رضي 
ذا هللا زاد ردك ا ىل ثــــم  آ وبدا كل حبيب القلب مواج ال حوم  ايبن سامل ا 

 ذي به القلب ماعــــدا معــــىن هممي  وخاله مسقمفادن من ذي برا حايل 
ن قال ماحال التعيب املسمسم نه عىل رشط الوداد اعمث آ عمل  قل هل ا   وهللا ا 

                                                           
1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
 ابفضل : ريقه الرايق يداوي به السم 
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 لوحق هللا اليل ابخلفيات يعـــــمل  مـوالالكم اذلي تمانقض عهد ودك 

ن مقبل زمانه مثل ماقد تقـــــــدم  ايك ايسؤيل عىل املدح واذلم  ا  نك ا   وا 

 ذا اذلي قول بني الناس واحلال آ عظم  ما قرص من جبار التلكفه وزن درمه

 اقدر تنسمبه ولمااقدر آ بديه واحيك   عاد ايسؤيل الرس العزيز املكـــــــمت

 اعرف الرمز والشاره ولو مل تلكـــم  غريك من الغريه فكن ابهلل افهمعند 
 ممن قدمي الزمان آ وحادث اليوم هل ثــــ  والصحيح ا ن من هل يف الهوى رمس يرمس

آدمـــآ نت ل هل الهوى حّوا وانف  بني عيين وميـــــك ايش تيت املومش  هيم آ

 وقال رضي اهلل عنه
 واهل ذا الوقت يف املعىن كام طائر الشوم  موهـوم ابلعشريه حقيقه علمنا اليوم

 فا ن بغيت النجا مق ايمحمد وان قـوم  من هنا لهنا يرعى مثر لك زقــــوم
 فيه ايابلعشريه رس ال رسار مرقـوم  حط كل عمل مما ليس يف اللوح مرسوم

ن بنت وآ ل هو   آ هل وقتك كام الساكن وهو ك نه الثوم  موارى ومكتومبني ا 

 تنظر آ حيا جسوم آ موات تأ وي مع البوم  ماهلم فيه لابحثهتم عمل معـــــــــلوم

 فامض عهنم وعن مامه مفا آ ولك مسموم  دوب قارئ الهوى يقرآ  لها غلبت الروم

 آ هل الصدق ذي اكن مزمومفرقوا مذهب   فيه ايابلعشريه لك قطره ماية مــوم

 من هنا قال يل قائل وان منه مغموم  بنا الصدق همدومواحدثوا فيه حىت امىس 

 آ سود الوجه لصيل ول قرآ  ولصوم  ماالقيت مليومليش ذا قلت آ ان يف لك 

 بنا عيسك الكومقال دع عنك ذا وامحل   والس ندبه عومغري يف ابحة التسويف 

ان نريدك عبد والعبدمعدوم  لك موسوموان تسميت فاجعلنا مسة   واعمل ا 
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 ابلفنا يح قيومقد فين منه وامىس 

 وقال رضي اهلل عنه
ايغريسه رسى رحي الصبا من قدامه
 بلبل البال واجشاين الشجا من شذامه  1

 نامهواعتين من ع ذي هبم همي واهذي   فاعمل آ ولك ذي مامسين غري داهـم

ن مارس قليب سواه  ابهلل ا ن محت ايحلو الغنا يف حاممه  مـآ ولقيت آ خرب ا 

ن عيين هبم ايريت عيــــين تراهـم  وهللا وحرمة هـوامهقل هلم قل هلم   ا 

 فا هنم واذلي بني الربااي براهـــــــــم  آ وترى ايمحمد من بعيـــــــــــنه يرامه

ن ذارضامه  رونق الكون مايف الكون لكه كاممه ن قالوا ا   ماارتيض حال غري ا 

 ميعـــادان يف لقامهآ وحكوا كل مىت   فاحك يل ا ن اكن عندك يل نبا من نبامه

 وارتيايح هلم وارواح طييب ثراهـم  فا ن مايل حياه الآ ارتوا عني ماهــم

 ذا كاميل وذا حــــايل ومايل عسامه  والامتين اليت هيــي هبا لكــــــــــها مه

ىل منـــــــــــــهتامه  يوصلوين هبمهتم ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 من عام ا ىل عامكنت يف تيه سايه فيه   آ وهامعذب اكنت معي غلطه واكنت يل 

يـهام  جاعل ا ين من ارابب املعايل وال عالم  مث ذا احلني ابن الغيب وانزاح ال 

 آ هل الورى واهل قدامآ وحضت يل مقام   يف ميادين ال فهاموارشقت مشس سلمى 

ن حتقيقي خيالت واوهام واعرتفت ا 
2
 ماتفرس ولجتري هبا رؤس ال قالم  

                                                           
1
 اترة ترد : ايغريبه واترة ايغريسه  
2
 هذا البيت واذلي قبهل سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 يرش آ هل ال عدامينقذ الغارقني آ وحد   حد اياهل ال سالمفاهللا احلاد هو ماعاد 

 واهل ال حاكمفا ين اليوم ايارابب احلمك   حناديس ال ظالمآ ويدل احليارى يف 

ل ا ن اكن حد منمك ا    قمي لواكن قدايم كام عرض ال هبــــام  لتامماختطيته ا 

 واعتنا صدق وارتدت برداته آ عالم  من ماليم وشل الرآ س وابدا التلزام

 وقال رضي اهلل عنه
آدم  ري آ هل ذاك الواد والود ال قدمـابجب  ذي هوامه معي من قبل لخيلق آ

 مـرويح عىل راهحا ث هبمواسرتاحت   وابتىن فوق عظمي مهنم اللحم وادلم

 ا ىل ابحت اهلمواندروين من الراحه   انكروين وقالوا يل من آ ين آ نت ايابمك

 فا هنم ايجبريي محــــــلوين العنا مج  هو ان اسكت آ وان تلكم قل هلمقل هلم 

ىل ي  فرقوين وخلوين َهــــــــــَذا ايمقسم  مــمن هنا لهنا من مي ا ىل مي ا 

 ماترقون للصب العمـــيد املسمسم  قلب يرمحقلت اياهل الهوى ذي مالمك 

 وقال رضي اهلل عنه
 القلب ال حاكمحال بيين وبينك ايمىن   املعىن ومارامعذب حال القضا بني 

نك املنهتيى ايابب كفري وال سالم  البيت ايالوايف التامغصب وآ ل ورب   ا 

 يف حمبتك مااس تلفت ا ىل لوم من لم  لك آ سىل وانايقرة العني ابلـــــــزام

 واوهامواخلوف يف ومه  الرجاغري بني   لتلفت ا ىل خلفي ول خطي لقــــدام

 مع من عدا آ وقامغريخائكل واهذي بك   امـل الهنار آ لهتيي منك وليف ادلىج ن

 حبييب لل رحاموانت مافيك رمحه اي  فهو رش ال ايم وان مىض يوم ماريتك

 عادتك ذي اكنت العامريت عادك كام   ماقد ميض داموين ذاك الصفا ايريت 



484 

 

 اكن ايعذب ماحد ضاق منا ول انضام

 رضي اهلل عنهوقال 
 سهل قل هل مجيل العهد ذي ابدا يمته  ا ىل هللا ابمسهايبن جار هللا استشفع 

ل بومسه  ال ول قىض لك قسمهفا ن حمك القضا   لك مولــــــود منا ماجيي ا 

ل بفهمـه  هـبتدبري حمكذاك يسعد وذا يشقى  ن الآديم مافـضل ا   فافهم ا 
 مهـايمعرب القول علواعمل اليل معك   مرماي يف القول وارمه غرضوافتكر يف 

 بــاء هبا خــده الصـــايف سام لك ميه  هــمنهتيى الزين ذي ماشان زينه مذم

 ا رماين عىل نيــاط قلــــيب بسهمهر   دال ديــــدنــه آ سقاين بك سات مسه

 هاهو السؤل واملأ مول يف لك لكمه  ايميني هللا ا ين يف تـــــــراس مي رمسه

 قويل وطـــــه خامت الرسل خمتهمت 

 وقال رضي اهلل عنه
 ذمين ذاك ذي ماحب فيه املذمه  ايبن ابنرص جرمين ول القيت جرمه

ن كنت تعرف ايودل   قل ذلي قد متكن يف مفاصيل مسه  ال سود امسهابهلل ا 

ّل عزمه  ذي خذ العقل واملعقول من غري قسمه  ايكحيل الران ابخمرمه فـــــَ

 ماتست يه وجنمهكن حسبت جنومه   به ظنونه فيك وارداه ومههخالفت 

نه قد اخبهل سهمه  فامتحت من مراس ميك حروفه ورمسه  رق هل رق هل فا 

ن قد معك يف لك   مرر الريش يف كبده ول نض دمـــه   ماقال علمهوهللا ا 

ذا فيك مهه  قد معك عمل حايل ايبراحه ومهـــــه  فاكرم اليل عىل اببك ا 

 واجهتد يف جوابه لويقع فرد لكمــــه  لبدهللا تضيع جارك آ رفده وامحـــه
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 وقال رضي اهلل عنه

 وان كنت مااحس به رايم  حبييب رماين بعيــــنــــه

 من العــني يريم السهايم  وحق النيب ماجعلته

 من احلاظ عينه مــــرايم  وثر قرة العني يـــريم

 صبــــنه آ مىس هيايم ومن  مرايم يصنب املعاهــد

 ميضيه زامـــــــــا بــــــزام  ومييس يف الليل ساهر 

 تلبست ثوب الغــــــرايم  تراان كذا اياهل ودي

 بال عقل يف حبر طــــايم  لبس ته وخالين اس بح
 وجا يف الهـــوى ابنكتايم  احملبهومن حب واخفى 

مــــايمولواكن شــــيخي   تربيت ايانس مــــــنه  وا 

 فال رد عليــــــــه السالم  ولو مر عندي وسـمل 

 وشفته يطـــــــيل الصيام  ولوابت ليلــه يصــــيل

 فالعــــــــــده آ ل حرايم  احلب مرشبولهل يف 
 وكرثت فيه الكــــــــاليم  عىل ذا بنيت آ مر ديين

 تصيقعت عنــــــد املالم  ولو لمين فيــه ليــــم

 تــــــــــراان عىل ذا دوايم  ايعذويلوقلت آ لف ل 

 آ لف عايمولو عشت فيه    آ ان لتراجع ولارجـــع

 وسقى مبـاها عظــــــــايم  عىل العشقه هللا براين

 ويف احلب موت الكرايم  وللحب ريب خلقــــين
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 1وقال رضي اهلل عنه

 العليا تنسنس دوام سالم مازالت  سالم ايمن بذكر امسه يزين الالكم

 آ وغنت طيور امحلاموماحدى حادي   رسى يف ظالمومابرق ابرق آ وساري 

 وسط قليب خيامحلبه ومن بىن هللا   عليك اياملس تعري البــــــدر منه متام

ذا   يروح يب يف غياابت الغوى والغرام  عرض عيل يف املنامآ  ومن خياهل ا 

 وابرق الثغر ذي يربق مع ال بتسام  وحق عينيك وآ نفك واذلرااي الغثام

 ولني مااهزت من قدك رش يق القوام  صايف املداموماجرى فيه من سلسال 

 لك يش منك اتمولطف معناك ذي به   ومايشابه من احلاظك نصول السهام

 لقد تبادى لعيين ايغضيض احلوام  امـبه الرس ه وماورى ذاك من رسٍ 

 وشفهتا مره آ خرى عند ابب السالم  واملــــقامجامل صورتك بني امللـــزتم 

 ونلت ايمنهتيى املأ مول ماليــــــرام  بروق املرامويف مىن شفت من جوك 

 مسك اخلتامواكن طيب التاليق منك   وشفت ابلعني مث آآايت كربى عظام

 وينعكس ال مر والقدره لها ال حتاكم  ولكن البخت قد يطرآ  عليه السقام

 فهل ترى عادايري العطاش الهيام  ايمولي زاما بـــزام وسالف ادلهر

 وتنثين منك هاتيك الليايل القـدام  ترد رآ سك بنظرة ود حتيي العظـــام

 والبشام السمرعىل النقا بني ظالت   وترجع آ ايم كنا ايحبيـــــــــيب ضامم

 اهامتمولبدا آ ان طرقنا فيه طيــف   وصفوان مايكدر ماه شوش املـــالم

                                                           
1
قيل آ نشدت هذه القصيدة عىل س يدي احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد حبرضة عدد من آ حصابه  

معر ، فاس تعظم بعض احلارضين حال الش يخ معر ، فقال س يدي الش يخ عبدهللا : ا ن حال الش يخ 

ن رجال بني آ ظهرمك لوآ دركه الش يخ معر لقبل قدمه . اهـ ابفضل   عظمي وا 
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ذا التقينا وسايق ادلير ابدلير قــام  ولعلينا من الرويم ول من شوام  ا 

 وقال عزك هبا ارشب هاك ايمس هتام  يدير قهوته واعيان العواذل نيـــــام

ن شيت ماميزج لها ايغالم  الكرم آ م الكراموسف من رصف بنت   وخذ لها ا 

 حرارهتاحالل آ وحرامفذاك يطفي   سلسال عذب الوشام من راح من مزجي

 والهند شاموذي يرون الهتامي جند   القلوب الفهاموذاك سكر آ هل ال لباب 

 وقال رضي اهلل عنه
 والسامء ايمعر فهيا اذلي جييل اهلم  هبت النود ايابطــــــــوق واجلوغمي

 البالد اذلي يف سوقــها لك مغــــمن  اذلي مثفانرشح واذكر آ حصاب القلوب 

ذا كنت تفهم  اطرافها واوساطها الصفو خميذي يف   بني روكب وابغشوه ا 
 مثلها وهللا اعملقول مايف القرى يش   عىل مك من اغمثسوق ال حقاف ذي حيوي 

وصفها مج واسملصف وقف واحك يل يف   حلها ايمعر ابطـــــوق مك من مومش
1 

 اوصافــها تــــملك ماقاهل القايل يف   ين يش مجفا ن فهيا وحق هللا من الز 
 ذاك ذي يفضح البارق مىت ماتبسم  وازين الزين ذي فهيا ادجع الطرف ال حوم

 واذلي البدر لول نور غــرته ماتـم  واذلي من جعيده غهيب ادلايج آ ظمل

ن عيين ترى حس نه وقليب همـــمي  وهللا الواحد الفرد العظــــمي املعــظم  ا 

 اي آ م س يد مىت ابينــــــثين ماتقدم  تمنمن فيه مااعرف تمنمن غــري يل من

ن تنشدتين منه فهو ال مس ال عظم  من زمان الرضا واحلال مييس منعم  وا 

 يف رايض الرضا ايهللا علينا تكرم  احلبيب اذلي مااقدر بغـــــريه تلكم

                                                           
1
 وصفها مج واسمل  ابفضل : صف وقف ايمعر يف 
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 واخمت القول صىل هللا عىل امحد وسمل  واعطنا ماطلبنا واكفنا الــهــــم والغم

 وقال رضي اهلل عنه
 ارمح اخللق واكشف عهنم اهلم والغم  مـسكل ايمن يغيث املس تغيثني ترح

آ نزل الغيث حييا به من ال رض مارم  وانزل الغيث ايمن ابمره الرزق يقسم
1 

 آ حرقهتا ولحبه ولعــــــــاد درمه  فا ن الآراض انرالقحط فهيا توهـجم
ذا زر نسم ذا هولـــــــها مع  فاعطف آ لطف ورف ايمن ا   فا ن ايرب لملجأ  ا 

ل انت ايموسع ملن جاد واكرم  غري اببك وليدعى لها ابمس آ عظــم  ايهللا ا 

ن جىن جاين آ وجينا   يبنا الفاحض اجلمغط ابلعفو ايهللا ع   مبا يوجب اذلموا 

 واغفر اذلنب ذي مامنه خملوق يسمل  واقبل التوب ممن اتب منا آ وتنـــدم

آدم  عصمته منه فامي تقــــدم غري من قد  وارع فينا اذلي راعيت يف عبدك آ

نك آ شفق من الوادل ابل ولد وارمح  من نسم من تنسموانت ايربنا اقرب   فا 

 واعف عنا وفرج ايقريب الرجا اهلم  ايمسيع ادلعا ضاقت بنا والبال عــــم

 واسقنا الغيث رمحه ايالعظمي املعظم

 وقال رضي اهلل عنه
 رس معي ذكل املاء العذب ايوارد املا  ايبن راشد عىس تعزم معي مي سلمى

 يف دارة آ ساموالياس ذي ورده اخلرض   ذكل الرشب من عني احلياه املعمى

 بينوا حني ماابنوا حـــروف املعمى  فاصبحوا يفصحون النطق عن كنه ال سام
دون نعامه نعامذي عيون املعاين   ذاك ذي عاد من دونه صفا الصخر حيمى

1
 

                                                           
1
 ابفضل : من القاع مارم  
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ا  ايبن راشد وال لسن تنثين منه جعام ليه ارتد رآ سه مدمــــــ   من تناطا ا 

 لكن ا ن حس نوه فوق واديك وامهى  وين مرماه دونه رب مظـــــــامه هيام

نك بلغت السؤل من ذاك حامت  فاتبعين وحاذر مهــــــــة الومه هتام  حقق ا 
 اخللق حياملختالف ال دب فأ ىن من   حزماكن عىل الرآ ي واحزم ابذلي قول 

 عند ماخالفه يف الثالـــــــثه ماتكام  قد رمسنا ملوىس واخلرض ثــــم رسام

 فارقه واحنسم ابب املعاذيـــر حسام

 وقال رضي اهلل عنه
 عىل الثلج حياموارفع الصوت واوقد به   ايبن سكران دره ابلعطاشا عىل املا

 آ هل ال سامرونق الزين ذي هل ومس بني   اللحن عني املسمىواعن يل ايعريب 

 ليىل ولحب سلمىلمعي شغب من   مس سؤيل ورصح به مفاعاد معـــــا

ل اذلي يف لك سايم يسمى  لول يل شفايه يف سلميى ولامســـا  ماابغي ا 

ذا شافت   ذا املعمى ـهر رس هاه واظ ذي طام م  سوى ذاك تعمىريت عيين ا 

 فا ن بدا ايعوض كل ذي رماين وعام  واللسان ا ن هذت يف غري معناه جعام

 يف القص ماادماقل هل ا ن سهمه اليل يب   احلبيب اذلي رابه شعري ونـمــــــا

 واقتيض منك لزمااباكرث الطرد خلفك   مطاوعك حامتكن الصوت فا ين به فار 

 ومسه فا ن صاحبك سامفاذكر هللا   مثل مايف القيامه تقتيض لك جــــمـا

 وقال رضي اهلل عنه
 ىخالين الليهل آ مع ذا هنا يش عرس   املاء من املاطرّي اياهل ودي هنا يش 

                                                                                                                                                                      
1
 هذا البيت واذلي قبهل سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 جويف آ دماآ ونس اجلرح ذي قد حص يف   هبا الصخر حيمىويش ذا النار ذي محوا 

 لولعاد يب هنــــٍد ولعاشق آ سام  لمعي شغب من ليىل ولحب سلمى
ذا غضيهتا منك تعمى  اسامك ايذي قد خفر زين ال سامغري يف   ريت عيين ا 

ن هذت يف غري معناك جعــام يدي ا ن لمست حد تنثين منه جذما  واللسان ا   وا 

ل انت ايسؤل احملبني حامت  ماابغي ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 للس يل تسملساير املاء ووط الرآ س   بوس بول احذر احذر تظهر آ مرآ وتلكم

نه يعسف النخل لهـــم ن محي رآ س حمبوبك ورآ يته حتمت  لتعاسفه فا   وا 

 تقتل وهتزملتقاوي حد آ قوى منك   احلرب مافيه مغمنآ طلب الصلح فا ن 
 ابلس يف خشمه مومسحد معرقب وحد   من خمضب يف ادلمشف ا ىل اهل الهوى مك 

 طبوهل حتطـرمماتعدي عىل رآ يس   مثيل ا ين معي مما ذكرته كل اجلـــــم

  ويف القلب مك مكمك ومك يب يف الظاهر   واحلوافري يف هاميت فقـــــــاعها اعمل

 وامىس همدمهاس وامتاس ايمنصور   ذا احليد ال رصملوطرح منه دارس فوق 

ن وقع من زفريي ذي   يف هجمن عرشمعشاره آ حرق هجـمن  يف اجلوف يرضموا 

 واتبعه والزموارخص النفس للمحبوب   وافهـــــمفاس متع ذا وفكر يف معانيه 

نه يدكل ويرمح  ابب عزه لعـــــــل ا 

 وقال رضي اهلل عنه
القضا قد تقدمبن عيل بن ظفر حمك 

 قادم ادلهر واحمكقد قىض ما قىض يف   1

                                                           
1
 ابفضل : ايبن عل بن ظفر  
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 املقدور ذي قدره مثفاتعب الناس ذا   ويش منه مربمالقضا منه يش ينقض 

فا ن بغيت السالمه خلنا ابتيــــمم  عاقل القوم هممتوامىس  الناسآ تعب 
1 

 واترك الـهـــــم سمل ايسلامين تسمل  يف ميادين حمك هللا ا ىل حيث ميـــم

 عن املدح واذلمقلت للنفس مييل يب   مثيل ا ين وعزة ماكل املكل ال عظم

ن العوائد يف تعوادها   ه مجـواجهري لك عاده واتريك التلكف  السمواعمل ا 

 ماهللا آ لقا يف العقىب صفا لك مغمن  وآآخرة لك من اتبع عوائــــــده يندم
يف طريقه مع القدره وطأ طا وسمل  غري ليل حذف ابلس يف والرمح واسمل

2 

 وقال رضي اهلل عنه

ذا اندى منــــادي الرشنـــم   يقول بو عليـــــا ا 

ذا وهاج مي              فاها اضطرمـــــواسكن مع الفتنه ا 

 واحذر تطيع النفس ذي شاراهتا حمض الندم

واعمل وصدق قويل اليل قول به وامسع فـهم          
3 

ذا سالت مسايـــيهل وهــــم ن الكرم وادي ا   ا 

 غطا مجيع آ وساخ مايف العبد من عيب وذم            

 والصدق لتنساه فا ن الصدق ل ههل معتصم

 جلسم العقل مسواجهر مذاق اللهو ذي ذوقه             

 واملعصيه دعها فهيي ابب افتضاع العبد مث

                                                           
1
 ابفضل : خل انقتك تسأ م  
2
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
3
ن آ ضفا غطا ثوب الكرم    ابفضل : واعمل وصدق قويل ا 
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 يف الآخره يه عار وادلنيا مزيـــــــــهل للنعم           

آدم يف القدموا    ن دكل الش يطان ذي قد زل آ
 تب مثل ما قد اتب والزم من خصائهل الندم             

 عينيك دم تب صدق واس تغفر وصب ادلمع من
آدم وهو ذا ابب صلحه والسمل              فا ن ذه خصال آ

ايك ايهمـــــــال من التسويف والتنويه مج  وا 

 يف ابحة الغفهل فمك قد زل ابلغــــــــفهل قدم            

آراض الومخ  لتصحب الغفهل ولتقــطن يف آ

 فأ مرك مع غريك وحد العــمر حيــــنا وانرصم            

 والبيت ذي يبىن ولو ش يده ابنـــــيه اهندم

 دمـواليل معك موجود يف التحقيق حتقيقه ع           

فاس تغمن اهماكل وخذ حذرك من الهايل سمل
1 

 من هول يوم ادلين يوم الضيق يوم املزدمح           

 يوم الروع من هول ومهيوم انقالب النار 
 وابرص حقيقة ال مر يف سورة عبس يف جزؤ مع            

 فاحرص عىل السوره وشف ماهللا لنا فهيا رمس

 فا ن الفزع ال كرب عىل ماابن كل فــــيـها وطم          

 رتمـواعقل وحط الرجل عند الباب واحرم حت
ذا               ادلايج عمتواجعل رسوحك فيه واملمسا ا 

                                                           
1
 ابفضل : من الهايل ال مص  



493 

 

ذا جـــــــيته مفاجات النقم  عهل يقيك هللا ا 

ن مل تأ ت ا ىل اببه وتقصــــده انتقم           نك ا  ل ا   وا 

 فاجعهل مأ موكل فهو نعم املـــــــــــؤمل اينعم

 اينعم من موىل ملن واىل ويأ مـــــــن من نعم          

 عنده ملن انجاه هو ملجاه ا ىل زل القــــــدم

 آ لقه قبل عينيك واوقف هل مواقيف اخلـدم           

ذي قرصوا عن لك مايلهيي من انواع الهتم
1
 

 واس تحقروا ادلنيا ومل يلقون زهـــــرهتا صمن          

ل ارتضوا ماارضاه والقوها يف آ يــدهيم قــــمل  ا 

 به من آ نواع احلمك انتكتب هبا احاكمه وما            

 آ مر ادلين يف ادلنيا وحازوا ماحمكواس توفوا 

 به واصبحوا فهيا كام نــــــار عىل رآ س العمل           

 آ عىل مراتهبم وخالمه مصابــــــــــــيح الظمل

 هيدي هبم من سار بأ ضوامه ولو قــــدمه رمم           
 عن نصحي الصممذا حد نصحي كل فال يصميك 

 من ابيايت عىل رآ سك عملوامحل يف آ بياتك             

 هيديك من غيك وتعطى حصة بعـــد السقم

 من لك مي والروح والراحه ومش برق الفرج            

 بتوبة خلصا فهيي املهل وذي به خيــــــــــتمت

                                                           
1
 ابفضل : ذي قرصوا عن لك لماهل من آ نواع اهلمم 
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 يه العروة الوثقى فالزهما وداوهمــــــــا ومت          

 واصبح وتب اتيب وقل مهنا مقال آ هل الفهم

 الصيد لك الصيد يف جوف الفرا ايمن ظمل          

 يه اببنا املفتوح يه ابب الصفا وامللــــــزتم

 آ نوارها يف النور ذي انداك به بــارئ النسم          

 يف قوهل توبوا مجيعا مؤمين عــــــرب آ وجعم

 طالب هبا الصاحل جيـــرّب من صالحه ماانثمل          

ن عال فامي زعــــمابلسهو  نه وا  والتقصري فا 
1
 

 مل يوف حق هللا ولو عظم جبهده واحرتم            

 والطاحل املطرود يلقى يف عـــــرى ذهل وذم

 حـــــىت ينال املا ويستشفي هبا من لك آ مل           

 يف ادلين وادلنيا ويس تقسم هبا خــــري القسم

 من مغمن الغفران ذي منه الكــــــبائر اكللمم          

 واخمت وصىل هللا ماابرق يف ادلايج ابتسم

وماهام طش وماطري عىل حوض نغم 
2
 

 وقال رضي اهلل عنه
 ا ىل البالد اليت يه قاعدة دين ال سالم  سعد عكل ا ىل ادلمنه حتب التقدام

 امـآ ل براها هللا بنا القالب التمايه   بور ذي مالها اثين من الهند والشام
                                                           

1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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ل   من ارجاس الآاثمطهر هللا هبا الوادي   اهل ال فهامبور من نور مايدرى هبا ا 

 رب مصصام حرٍب مايقاومه مصصام  رؤس ال صنامابلصناديد ذي خرت هلم 

 عىل رؤس ال عالموانرش آ عالم عبد هللا   مثل جعفر وبوجعفر س ند لك منضام

 الليايل وال ايم بدر ذي به تفاخـرن  بذي عداهبمته ال وهـاموابد واخمت 

  من خمافته قد هامواذلي لك عايت  ذي حوافريخيهل دحقــها حفر الهام

 زاده هللا بقا واسعده ايسعد من دام  واذلي حني ينطق مانطق غري ابلهام

 مث ايسعد شل الصوت لانم من انم  فان لوله ماصىل مصــيل ولصــــام

 قل ذلي من بعاده يب يف الباطن آ لم  بغا منك اعالميف ديج الليل واعمل من 

 من ذا التحشامسوه ايسايج الوطفات   اذلي هو دوى سقمي وذي منه ال سقام

آيـي وبيدي التحاكم  عندك من العاماكن قدان ورب البيت   فان لواكن يل رآ

 وقال رضي اهلل عنه
 سكن يف عظايمللحبيب اذلي حبه   فديتك ساليمايحامم امحلى بلــــــغ 

نك عىل طول   قل لبايه احمليا ايمقـــــــــــري امحلايم  ادلوايماملدا و وهللا ا 

آمــــــايل ومرىم مرايم  ايسلوي وسلوايت وزايد هـــــيايم  منهتيى غاية آ

 بك فديتك عىس يروى ظام لك ظايم  ما مع قيس ليىل بعض قصة غرايم

 ايمقر فوق غصن شق نور الظاليم  وريقك مدايمراحيت سلويت قربك 

 مابدا ذا الضنا يف احلال وادلمع هايم  آ نت لولك ايفتنة قلــــــوب ال انيم

 هل سهام املنااي يف فتور احلــوايم  ايعذيب اللام املعسول حايل الوشايم

 طرفك روايم حلظآ ومرايم الفنت يف   عينيك ايعذب اكيمآ وهل السحر يف 
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 ايدوى لك دا زدين ووفــر سهايم  آ وعقارب عىل اصداغك ومهنا سقايم

 طال شويق عيل صريت يويم كعايم  ليت شعري لنا ترجع ليايل اخليايم

 مث ايمن مسع قويل وحقـــق الكيم  لمتادي عيل تنــــدب نوادب حاميم

 ويل شوق انيم انم قلبك عن املعىن  قل ملن قد عذلين واجهتد يف ماليم

ذا اس هتنيت جهعــة منايم  آ وتذلذت ايسؤيل بطعم الطــــعـايم  لهتنيت ا 

 كيف هيوى رضيع الوصل مر الطعايم  منذ شاهدت براق الهوى يف غيايم

ل احملل املزنه ايرش يق القــــوايم  من اكن سايمليس يرىض احملل ادلون  ا 
1
 

 لكن الزم ال دب واحلد واعرف مقايم  مثيل ا ين معــــــىن ابملعاين العظايم

 لك من هام ابلعليا بنجد آ وبشايم  يف ميدان ودك تسايم واطلق الشوف

 الضنك والزحايمشافع اخللق يف يوم   ايمـوالصالة عىل الهادي الشفيع الهت

 س يد الرسل خامتهم ومسك اخلتايم

 وقال رضي اهلل عنه
 الطبل تس تقوي ضعاف العزامئحرك   حرك الطبل ايسامل عىل صوت سامل

 هات زدين غنا حدث عن اهل املعامل  حرك الطبل هـــــمّي به معىن وهامي

 فان قليب هبا مازال مفـــــتون دامئ  من نباها عالمئذي عىل ابب حاجر 

 حهبا حهبا وارحــــــــم لها لك رامح  يل هبا اجشان مبنيه عىل اجشان قادم

 وارمق الطري يل ريته يف اجلو حامئ  من نسامئ من غميهاوانتشق ماجرى 

ن ملع يف مياين اجلــــهات آ ومشامي  واملح الربق واميس هل يف الليل شامي  ا 

                                                           
1
 ابفضل : للجناب املزنه ايرش يق القوام  
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ن حدى حادي آ وغنني   نهبت من عيون العشق مااكن انمئ  ورق امحلاميوا 

 اكمتتنهتيي يب ا ىل تبيــــني ماكنت   ذا وذا واملعاين القامئه ابلقــــــــــوامئ

 يل مباين يف املعــــــىن علهيا دعامي  حني مرماي ماهل يف احملبــــــني رامي

 مايصلها سوى من لهياب العظامي  مس تقهل عىل ما حتهتا من غنـــــــامي

 خمتها ايهللا اغفر جرمة آ هل اجلرامي

 وقال رضي اهلل عنه
 الفتـــــنه وجنا وسملذي حامان من   فضه امحلــــــــد هلل اذلي من وانعم

 اصطفاان وقدمنا عىل من تقــــــدم  جل س بحانه انه قد بذل ابلعطا مج

آدم نه فتح هل ابب علــــمــه وعمل  ابخلالفه ونفخ الروح يف صورة آ  واعمل ا 

 مث ملا قىض فيه القضا ذي قد احمك  آ سكنه دار رضوانه وقــــــربه واكرم

 واخرب آ نه حمى ابلتوبه اجلرم ذي اجرم  اذلم اعتذر عنه ابلنس يان واعرض عن

 ابلنبيني مث ابدا لنا ال مس ال عظــــم  واعتنا ابمران وافضل علينا وكــــرم

نه من بىن به بنا ت  به هداان وبه مـــــــــزي لنا لك مغمن  مـفاكرثي محده ا 

 همـميذي به القلب من قادم زمانه   واعلمي ذي عىل اببه مىن القلب خمي

ان خرجنا من غبب ابحة اهلم  العنا والضنا اسملوانترشان وش يطان   قويل ا 

 يف رىب قشن ذي يف جحهبا الزين يقسم

 وقال رضي اهلل عنه
 الفممع عطري تسعة آ عشار والعارش   ابحبـــــال ا ن حايل يف احملبه تقسم

 لتلكمجتعل املسك يف عرف الشنب   عذب ال ش ناب مربود العس يل املومش
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ن حضك قلت براقه مىت ماتبسم  واربعه ذي هبا قليب عىل املهل آ سمل  وا 

ل انت ايمن تميم  واذلي قد بقي يدرى به هللا ويعــمل  ماحلــــد فيه يش ا 

آدم والنبيني من ذي النون ا ىل نـوح  كل محمد وموىس مث عيىس ابن مرمي  وآ

 واوجد اخللق واعدمواذلي آ بدا بكونه   يف مشيئة مرادك اياذلي من وانعـم

ن حد مصت آ وتلكم ليك ا   مايعاندك حد حاشاك ايمن تكـرم  لكها منك ا 
 ما ش ئي تنقص ولتـموانت لولك   ابملنن واحلسن واللطف واجلود ذي مع

 ذلي القيت سابق لك يش قده من مث ااي  غريبك اياذلي حمكه وتدبريه آ حمك

 قبضًة راحت اجلــــنه وقبضه هجمن  ا ىل يـــمساعة القبضتني آ لقيت لك 

 وقال رضي اهلل عنه
 فرج هللا عىل من يف حلق قيد مهبم  هممة من اهمتبن رجب فرج الباري 

 الفكر واحملظل صايب ولييل قلب   ضيق احلال ماحـىت النسم ماتنسم

 اعمللكن اليش من هللا هو بنا مننا   بني قليب ونفيس ومه آ مري توهــــم

 وقال رضي اهلل عنه
 هات يل عمل شايف عن غرميي املغرم  رائد احلي حدثين عن احلي واعــــمل

 آ نبين عنه بني يل رطيـــــنه وترمج  ذي يعايف من البلوى بلحظه ويسقم

شارتك خــمي  ماتعداك لوهللا ولحب معــــــمل  عن معانيه فا ين عند ا 

 يف زي حمرموب هو يباين عىل ذا ادل  ومعـمعنه ماغري خصص يف بيانــه 

هنيى اذلي يــــــبغا ويـبغا يصمم  آ وقد ا 
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 وقال رضي اهلل عنه
كيف ايبدر عينت البدور اذلي مث
 اذلي يف خدور احلي مهنا جال اهلم  1

ذا ت ذي الغواين شهب  كيف من بيهنم بدر البـــدور املتــــمم  مـوالبدر دونه ا 

 مثـــالفامح اجلعد ال غ فروعب من ذوائ  طلعته والليل آ ظملغارت الشمس من 

 ابيه اخلد زين القد فتان ال حــوم  ؤلؤي الثغر زين النحر عذب املومشـل
ن مسح يل بتقبيهل دع الركن سمل  يـوم شاهده ك ين طوف ابلبيت ال عظم  وا 

ن كنت غافل   فيه يل مثل ماللناس يف رشب زمزم  تفهمايعذويل اقترص وا 

ذا اهت  من عرف ابطن املعىن عرف ماتلكم ذا جند وهو يل ا   مــالهوى يل ا 

 مث آ ان سكل ايحىل من بصوته ترمن  يتضح فيه يل مااكن مشلك ومـــهبم

 اند ليىل وقبل تـــرب مس ته والمث  اياذلي نغمته جتيل صدا اهلم والغـــم

ذا شيت تسملوالزم اذلل واستسمل   اندها علها تدنيك تسعد وتغــــــــمن  ا 

 ترىث وترمحقل عىس ايحبيب القلب   لتزل واقفا حول السجـاف احملــــمت

 ممتحن والـــــه حريان ولهان مسقم  للمحب اذلي معره معـــــــــىن متمي

 فارق آ ههل لفرقامك وقلـــبه مسمسم  مش تغب مكرتب والقلب لزال مغرم

 يوم غنا حويديمك بركـــــنه وزمزم  ايذاك يسـمل فان دام اجلفا ابلبخت

 خان صربي وكمتت الهوى ماتكمت  مابقي هل جدل وهللا ايعطري الــفــــم

 شاهده والنحول آ ظهر رسيري وترمج  غري صبت مدامع فوق خدي تسحم

طول لييل وانساحة خبامك تغـــــمث
2
 ايدوى داي ايطيب وايخـــري مرمه  

                                                           
1
 ابفضل : كيف ايبدر غيبت  
2
 ابفضل : ساحة خبامك تلطم  
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 آ وبشاره عساان منك للشاره افــهم  حبك ومن بعدها اسملجد بنظره ملن 

 مابرق ابرق آ ومارعد زجمر وهــمهم  مت قويل وصىل هللا عىل امحد وسمل

 وقال رضي اهلل عنه
 آ ومج العمل ايريت اذلي ارسهل آ جعم  اذلي حبه آ ومجايبن سكران آ رى عمل 

 حريه ريتنا اعملريتنا اعمل بذا ذي   ماظهر خاف عاده ايعوض ماوصل مث

 من قدا ذاك ذي عيين بكت منه ادلم   وهللا ا ين معىن به ومشغوب به مج 

من هنا لهنا بني املباين هتــــــمي  مسمسماحلبيب اذلي خالين آ ميس 
1
 

 ماتراعون حقه ماهنا قلب يرحـــم  اياهل هينن ورى ماترمحون املتـــمي

ن قتهل عليمك حمـــرم  ماختافون عتىب من جنابه وماثـــــم  ماحد اعلممك ا 

ن الضيف عادته يكرم  ايجعب كيف جرمتوا اذلي مابدا اجرم  ضيفمك وهللا ا 

 قده عند العرب يلحقمك اللوم واذلم  واجب عليمك ولزمقده اياهل امحلى 

ليمك تميم  ايعـريب امحلى ردوه ل هلــــه مسمل  آ رفقوا ابلغــــــــــريب اليل ا 

ن سلبتوا ثيابه فا ن مامث مغــــمن  لمعــــذب وليسلب ولقـط يظمل  وا 

 فا ن اتليه يرجع من فعاهل وينـــــدم  مايه آ ل فضيحة من فعلها وصـــمم

 وقال رضي اهلل عنه
 آ هل طيب القلوب الصافيه والفهامه  عىل اهل السالمهايبن راشد سالم هللا 

ذا وافيت دايج غثامه  قل ملن صوبتين ايبن راشد سهامه  سكل ابهلل ا 

 واذلي يسلب العقل املرحج الكمه  واذلي غرته مثل القــــــمر يف متامه
                                                           

1
 ىل مي ا ىل مي ا  ابفضل : من هنا يل هنا من مي  
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 مثل مقري تفرد من مدافر حاممــه  ايلــــها ايلــــــــــها بني النسا اينعامه

 همرة زان موكهبا العنف والشـــهامه  زانه هللا وزيد فوق زيـــــنه عالمه

 هـمك تصوب ومك تقتل خالئق ظالم  حوافرها عىل لك هامـــــهماتعدي 

ساعة يف منامهسعد آ بو من نظرها   للها ش به يف الرونق ول يف الوسامه
1
 

 لونظرها ابن طاهر ماسكن يف خيامه  هـــماكامها بوادي حرضموت آ وهتام

 القـــــــيامهمايعايب ولوقامت عليه   لويقولون هل تبغا رداع آ وهتــــــــامه

 ايضيا من حتري يف داييج ظـالمه  ايهدى الغاوي احلــــريان بني املهامه
 راقب هللا ايادجع لتـــــزعل منامه  وقل اختصامهلطف اشفق مبن حبك 

ن ماعاد من حالته غري اذلمــــــامه  ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 فيجان مهنا يغـــــــرم مثل مولهتا  قهوة انهيه طابت عىل امس املـعــــمل

ن رشهبا هيودي وارتوى عاد مسمل  وانت ايابكثري احزم من اعياهنا احزم  وا 

هنا مثل ماء جحر اذلي هو يقلـزم  قد معي علمها قد كنت معها خممي  فا 

 د رآ فت مبسملهو لطف يب ويه مابع  لكن هللا لطف يب جل ريب وسمل

 خمتها ايهللا آ لطف ابملعـــــمل وسمل  طبعها تقتل اجملرم ومن ليس جمــرم

 ماهو آ ل عىل وهجـــــة زمانه مدمع  فا ن لمنه يش يصرب ولهو مدرمه

 من هنا لهنا يف لك قريه معـــــــمل

 وقال رضي اهلل عنه
                                                           

1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 بساكن هتامهويش يش هبك حصنتك   عذب من قال آ ان مثكل كذب يف الكمه

 فيك يش ماهو آ ل فيك وحدك قسامه  من عيون احلسود آ هل المنم والباكمه

ن نغم قلت داوٌد زمــــر يف نغامه   مامع الناس مثهل ايملعس وشــامــــه  ا 

ن تبسم ختيل الربق عند ابتسامه  بشق الكري ذابت حلامه حني ينفح  وا 

ن حبس يد حامج داخ قبل احلجام  اياهيف القد كل يف آ مات عامر عالمه  هـوا 

 ذي يف ادلن ايمن رشقتين سهامه  ك س املدامه ك س مخرتك ماهو مثل
ل   حصنك خيامهجيش عشقي مطنب حتت  ل القيامهحصن ماانقضه ا   الوصل وا 

 وقال رضي اهلل عنه
 مااعهده اتمل ود آ هل ودي مثل ـه  القلب يرعى اذلمامسعد هل عاد سول 

 نياممشعف النوم بأ ولك اذلي مه   فنا معنّامه الصب الشجي املس هتـام

 ولكن احلب ذي عادته اياهل الهيام  فا ن هبم مثل مايب ماهتــــــــنوا منام

 ايل الوشامفقل دلري الامثن البيض ح  والآخر مضاميكون واحد يف الراحه 

ستباين وعناين حببــــــه وانم  مكحل العني وردي اخلدود الرحام  ذي ا 

ان نبا الرده ولوبعض زام  جتىل من آ وجاه القلوب القــــتامنبا   عــــــواد فا 
 سود اللئامعىل خزا آ هل العداوه واحل   ونورد العيس بعد الغب ذي يه هيام

 فردوا الرآ س ردت من محى واس تالم   من سار يف ماان بعذل آ ومالمورمغ

 مفنمك اخلري يرىج وانمت آ هل القيام  عىل حرميه من اليل راودوها حـرام

 وان اذلي قد عرفتوا مذهيب ايكرام  واعتصـــــام حبول من هل بعزتمك جلا

 مثل غريي صياموليس يل اياهل هينن   عام من بعد عاموذي خربتوا وشفتوا 
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ل ا ن يل وعد سابق منمك والتـزام  يف الهواجر ولان ممن آ حيا الظــــالم  ا 

 وشوف به روم بني الناس ماليـرام  بمك ويل فوق غاايت املعــايل مشام

 بشاره آ حيت بشارهتا رممي العظـام  وجاتنا اليوم منمك ايبــــــــدور الامتم

 فقلت مرحيب واهال بك وسهال دوام  فقمت يف وجه همدهيا ا يل ابحتشام

 حمبوهبا آ حسن سالمليىل تسمل عىل   بقوكل ايفصيح الالكمرشحت صدري 

 ذا الوقت هام وقالت القلب يف جمنون  سالم يشفي اخلواطر والقلوب السقام

ذا وافيـــــــــــــــهتا ايغالم لهيا ا   وقل لها قيس حني آ تقين آ قبلت قام   فرد ا 

 بأ دب واحرتاموصف قدايم آ قدامه   وابس يل ال رض مث اوىم ا يل واس تقام

 ذا اقىص املراموقال يل ايبن سامل قده   المـــوقبل آ راكن كوين واس تلمها است

 مسك اخلتام وذا اذلي هو لطيب القرب

 وقال رضي اهلل عنه
آنستين ونست لك همــــــموم مهه  هبت اليوم ايفضه من احلـــمث نسمه  آ

 قلت اينود هل ريــــيت كبري املهـــمه  زيدتين يف املعىن انرشاحا وهــــــمه

احلبيب اذلي حبه وحب آ هل حمثه  احلبيب اذلي شهرته تغين عن امسه
1 

 ذكره وعلمهفاعلميين به ا ين حب 

ليه آ وقف يل   حب داره ودواره ومن راد يـمـــــه  آ عطيك لكمهايرسويل ا 

 ذي حمى مين آ وسام آ هل ال سام بومسه  قل ذلاك اذلي ماصابين غري سهمه

 يمتهماقال يش قل هل آ ين آ نت آ رى من   ذي حلف يل وحلفين بعهده وذمه

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 هينن ذي ينثغ بدمـــهجارمك اياهل   ماختافون من خلف الالكم املذمــه

 وين رجواه فيمك وين هو وين ومهه  لمحيتوا ولاحملشوم يـــــرثه حشمه

 لتلفت ا ىل اخوانه ول عيــال معه   فارق آ ههل لمك وافىن قليهل وجـمــــه

 ماهو آ ل ختـــــــريمك بال روع قسمه

*****
1
 

 وقال رضي اهلل عنه

 فوق غصن البشاممن صوت مقري يغرد   املنامالبارحه ايظنـــــــيين ماهنيت 

 ذكرين العهد ال ول والليايل القـدام  وسط قليب رضامهيج جشوين وآ ودع 

 رديين القد ابيه اخلد حلو الوشام  يش منه اتمسؤيل ومأ مويل اليل لك 

 واسقاين بك س املداملكفين العشق   مقري امحلامعذب اللام سايج العينني 
 كام الفني عاميظل يف سكر والساعه   احلب معره مضاممسكني مسكني راعي 

 يتابع آ هل املغاين مايـــــذوق املنام  حيس يف اجلوف ش به الكري يلهب دوام
ن ذا غرام  ايعاذيل لتلمين كف عنك املـــالم  سكرت من جور حبه قالوا ا 

 فاهللا يــــــمت الالكمحترق آ بداهنم   ريت العواذل هجمن تش تعل يف العظام

ل هلم هيف حيرشمه ونوع اجلذام  حبق طــــه وحق الركن هو واملقــام  وا 

آايتك احلس ىن اذلي يه عظام حبــق  متت وصلوا عىل اخملتار خري ال انم  آ

محمد احلامد اليل ظللته الغامم
2
 

                                                           
1
نسخة الس يد سامل العطاس ، وبعدها التمكةل من نسخة  يفا ىل هنا انهتيى املوجود من حرف املمي  

 الس يد حمسن العطاس 
2
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد حمسن العطاس  
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 وقال رضي اهلل عنه

 اخلــــــيامويح آ هل   بني الغضا والرند  قف ايحادي الراكب

لهيم عتــــــــــاب  حيب حوييل الــوشام  خيص وردي اخلد  بلغ ا 

 قل ايرديين القـــــوام  معــــذبين ابلصد  من يف ملاه الــرضايب
 ولهل يش ذمـــــــــام  يومه خيون العهد  من هو عن العني غاب

   توش يح  

آه ماذنب املتــــــــــمي لهك وارمح  آ  ايسوجيي الطرف ال حوم  خف ا 

   حبمك يف القلب خمي  

 فصل

 جفين جتافا املنـــــــام  داملفر حول الكثيب   ايساكنني القـــــــباب

 ا ين بـــــــــمك مس هتام  ولتطيلون وعدي  منوا برفع احلــــــجاب

   فصل  

 مامنـــــــك ذا يرجتى   حظــــاياببيل الل  مله ختــــــــون الوداد

 يقلب مدحيي جهــــــا  لكن ضعف احلظ  آ ما آ ان يف ازديــــــــاد

لهنا ذو احلف  آ قسم برب العبـــــــاد  ومن كذب لجنـــــــا  ظـــا 

 ولوعيت املــــــــالم  ولنقص ماعندي  ماشاب وردي ارتياب

   توش يح  

 هذه نفيس فسلـــــها  ولاسهيىايمىن قليب   لست آ نسامكولالهيى

ــ آ نمت غاية آ مل       هاــ
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ذا كشفت النــــقــاب  لسامرك يف الظــالم  عيل نذر وحدي  ا 

 ولنصـــــــول السهام  س يفا رهيف احلد  وحقمك ماهــــــــــاب

   فصل  

 فليس قتيل حــــــرام  ولتعــــذب عاشق  دع عنك هذا اجلفــــا

ذكــــان وردي زلل  آ ايم آ ان شاهد البارق  لـــــذاك الصفـــارعيا   ا 

 فرشفـــــــوا ابلوصال  ا ين حمب صادق  ابهلل اياهل الوفـــــــا

 لحت لنا ايغـــــالم  فذه جنوم السعد  وهات صايف الرشاب 

   توش يح  

   يف محى خفر ال مه  

 يربي ال برص وال مكه  خلق للناس رمحه  من جييل لك مغــــــه

مــــــــام  ش يخي نسيب اجلد  بوبكر عـايل اجلنــــاب مامنا ابن ال   ا 

 واسكن بدار السالم  مبدحه آ لقاه رشدي  ذخري ليوم احلساب

 وقال رضي اهلل عنه

 ينجيل اهلمي هبا ابب من نقطة البا ر   بلغريب انفتح يل ابب قــداكن مهبم

ن من ليعرف هللا تلكم  ال مس ال عظميف دائرة ماحول شفت به   فاعرتفت ا 

 ميـهممه المي ال هذي غدوا ايعيل يف    فاعمل آ هل الهوى الهاوي هبم يف هجمن

 ردوا الرآ س عن ذي مالمك فيه ملكم  قل هلم من هنا يكفي يف املدح واذلم

 مـفا ن من اكن هل معىن وهل عني من ث  واس تقميوا عىل ماانمت بقول هللا اعمل

 واعلموا ايعبيد الومه يف لك معــمل  يدخل آ معى وخيرج عند ماخيرج آ جعم
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هنم قالوا آ هل القول ابلقيل ال قـوم  وادلمس مسرؤية القرب كرضه عندان   ا 

نه مث مبــــــــناه ماتـم ن سلمى ايعيل كيدها مج  واذلي عنده ا   والسالم ا 

 مىت ماشافها بأ ههل آ جحم من غواها  مفن راد يسملتنيس آ هل الهوى انفسهم 

 واحمتى ابنكسار العني عن عةل الضم

 وقال رضي اهلل عنه
 شل صوتك مع النغمه وردده وافهم  وافتح به الفمايبن سكران شل الصوت 

 مـقل هلم لكهم من جند آ و من توه  مسع الناس واقصد به واند آ هل ذا المي
نه   شا سالمته سملاياهل طرد الهوى من   اليوم قد فاض اهلممي العـرمرمفا 

 عيىس ابن مرميرس مرمي رسى ماغري   رس مرمي رسى ايقوم يف لك مريـم

 ريتنا القاه واحيك هل مبا خص آ ومع  وين هو وين هو لحول مابعد يش مت 

نه سار يف جسمي السم  مـوآ ش يا من اخباران ثواذكر آ ش يا هنا   عل يربيين ا 

 غري مصيهتا من ريق عذب املومش  رقطى وليه من ارمق يب محه لمحة

ن خذت روح من يه   وامحلـــه سالفهتا حني جيري هبا ادلم ل غدا اجذما   فيه وا 

 مل ــــــلكن آ ما محتنا مالها طب يع  ذه صفهتا وقل ايـرب مقبوص يسمل

 منك هنم قد خذوها عــيـــّـنه من هجــ  لهب يف اجلوف يرضم مايه آ للظى
 ابحة اهلماياذلي قد رماين يف غبب   يرمح اراذلي جيف  فأ يش ذااحلني رآ يك 

نك آ بمك  مي اذلي مهجرين س يهل الطايم الظل  قلت هل فني تبغاين فقال ا 

ذا جاورتنا لتلكم  خلنا خلنا نقيض قضا فيك مــــربم  آ سكت اسكت ا 
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قلت ذا يش مىض ماعاد يل فيه ملكم
1
 

 وقال رضي اهلل عنه
 لمعي رآ ي من نفيس ولومه افهم  عذب مايل كذا ماابل جوي مغـــمي

به كام من وقع مرساه يف حبر مظمل
2
 

 فاحك يل ايبعيد الغايبه كيف يــمم  غري رايج انفتاح البحر والبحر مومج

ــــــــــدان خممي  عزمهل تراان من املرىس ا ىل غريه آ    آ وتباان عىل ذا فيه قل

 آ حك يل ابلعزميه خلنا اليوم آ عــزم  وللرويم ولاجند ول اهتــــمللفرجني 

ين آ رصي به ا ىل حيث ميم ن بغيت ا   واحفظ ويرس وسمليزيج آ هل اخلشب   ا 

 يف حدب جلة البحر احمليط املطمطم  من خطرمه عىس فليك علهيم خيرم

ن بغيت ا ين آ وقف لتنوى ولمه  معــــملابلسفر منه فا ين عبد طائع   وا 

 واقطع برآ يك ومصمموت كل موت كل   اتبع الرآ ي ماخامصك لبنت خمصـم

 يف مرادك ولو قلزمتين ايمقلـــــــزم

 وقال رضي اهلل عنه
 من لقا حرهن حسيت مدخل هجمن  عذب قديل ثالث آ ايم منمك وهن مج

 آ ومهومهت من قال قايض احملبه فوق   ابذلي صابنا مهنم وماادري آ يش آ ان مث

 قلت ذا صدق ايقايض الهوى آ وذيب حتمل  من بىك مهنم ابملاء بكوا منه ابلـــدم

ل آ ان هبم منـــك آ عــــمل  قال كن يف احملبه بيننا البـــني تقسم  قال لوهللا ا 

                                                           
1
 العطاس  حمسن هذا البيت سقط من نسخة الس يد  
2
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد حمسن العطاس  
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 قال ماتقسم العشقه عىل اذلري ايابمك  آ عطهم مهنا حمزم وهات آ لف حمـزم

 لكـــــــــــــثري ولجمنون ليىل هتمي  بثــــــــــوبه تعمملوفعلنا كذا ماحد 

 عزمبغا الوصل يـآ عزم آ عزم كاممه من   لول برش ذاق املوت من منعة الضم

 آ وكام قال ال ول ســــمل ال مر تسمل

 وقال رضي اهلل عنه
ذا اثنيت رض القند فيه مع   ايامحد ا ين لقيت اليوم زين الرتاس مي  اللميمث ا 

 لوتقمي سوى ليرس ولمين يف القــــمي  اد يل ساد يل خرعوب سلهوب يف الرميج

 لكفهتم وظلمهتم وقدمه مظــــــــالمي  آ وهل ممي ايبن آ محد واتليه ايمــــــمي

 واها حماش ميـآ لقت اخليل يف طاغي ه  ابعو اجلوخ فهيا مثل بيع املعــــــالمي

 مايه آ ل بليه للــــــــدانف احملاممي  واملواثـــميلول مه شكوا من رشها 

لهيم وخبيت مثل خبت الطهاممي  ميــوالتقينا هبا والشمس عند التحام  جيت ا 

 واخمت القول ابلهادي وابحلاء وابملمي

 وقال رضي اهلل عنه
 غن مليوم من لم احملبــــني مليوم  بن رجب غن ايمسيل حزن لك همموم

 آ قبلوا فا ن مايقبل عىل هللا حمروم  من اكن مضيومقل هلم اياهل ضمي احلب 
 من اكن معدومعدل ذي يوجدال جياد   حبوه ال سالف مرحوموابرشوا فا ن من 

 مبا اكن مقسومسهل الرزق وارضامه   بيده املكل يفعل مايشا يح قيـــوم

 ويومـــــني محموميوم يفرح يبا يقلع   مث ايبن رجب روس ملن صابه املوم
 لهتاذيه لهتذي تقع منه مغــــروم  احذر احذر عىل املسكون تقرب هل الثوم
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ان لها مملوك يف حقها قــــوم  واللقا اللقا ايبن رجب وآ لف حمتوم  ودي ا 
 قداها ولحومحب سيبان مره من   لول اقرآ  ولصيل ولاحسن ولصوم

آ حلكيه وبيضا وآ بيضيه وماشوم  حب من هل نطاق آ محر خمرضم مبعلوم
1
 

ن كفلها من الروم  عيهنا من خزاعه وا 
 دها بن هبيص الصعب من جاه مضيومج  سلامن موسوموآ نفها من صفة س يف ابن 

 من حويره ا ىل وادي محم وادي احلوم  الغيث موسومبه  حب واديه ل عدى

 سهم مسموميب سامل اسمل ودندن فا ن   مابدا يعرف الصياح من غازي آ وشوم

 خمتها ابلنيب ايمرشيق ثـم حــــزيوم  مايعدي حيمحم يف لقامك وانحـــــوم

 قل جلربيل هل ايمرشيق ثـــم قيـدوم

 وقال رضي اهلل عنه
ن كنت تبغا تعظ  واتقن اجالهل ا ن جليت ابل مس ال عظم  مـعظم امس العظمي ا 

 النافعه سوف تعملمن دلنه العلوم   جكل هللا وابرك كل ووفق وآ لهــم
ن ذا الرآ ي رآ يي ذي هو الرآ ي ال قوم  دخهل ابن آ دمهمدخل الصاحلني اليل   وا 

 وانهتت به مهمه العاليه وارتفع جـم  مك ومك يف حبوره غاص حىت تغـــــمن

  اذلي قد تلكموابن طايئ ومعروف   مثل ش يخ العوارف واجلنيد املكرم

آن الرشيعه   من لك مغمنسل هبم  تعطى ماتبغاه   وعــــــمليف احلقيقه وقرآ

 غري ابلصدق ا ن هللا مباقلته آ عــــمل  من مجلهم ومن تفصيــــــلهم لتلكم

 والصالة عىل امحد ذي به القول خيمت

                                                           
1
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 وقال رضي اهلل عنه

 يقول بوعليا رسى يل من رىب دوعن نس مي

آ زجعين الساري وذكران صفا الوقت القدمي            
1 

 ن وآ رشان العـتميغواردف عىل ابانت حاجر 
 فرصت آ ان سهران كام من ابت مرعوب سقمي              

 ابهلل ايزرعه آ ان ساكل بعيىس واللكــــــــمي

 ال بطح واحلطميواملصطفى الطاهر محمد واهل              

 والبيت وال راكن والنعام وابلعرش العظــــمي

 عبوسا اكلقضميرح من رىب مسعون وارحلها              

عيديه حره .....قال حسوه ماسام املس مي 
2
 

 ماقدمت للسوق مواجه لعــواب يف الرس مي            

 وجنا عرندات دفاق خميها من خري خمي

 لترتعى العــــرثب ولتس ين بدمون آ وترمي            

ل عىل اخلوهل وخضم السور ختضمها خضمي  ا 

 آ برد هبا غفيت واحذرهـــا ترد ماه الوخــــمي           

 آ وجل وجز بوود واطلــــــعها حويره ايفهمي

 ومرهبا يف البطــح اتلك من جنا ادلوح الغممي           

 ث وامخلميترعى من السعدان ماترعى اجلثاج

                                                           
1
 ابفضل : صفا عرص قدمي  
2
 ابفضل : عندية من قل صربه خري من سام املس مي  
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 ترعى ويه تسعى وتسعد من متطاها هيـمي           

ذا خذت من ذا مالمفها خذت   من ذاك صميا 

 ومر هبا الهجهل بعيد العرص رب آ غرب زنــــمي            

 ومر هبا احلرسه ولختىش هبا صدمة لزمي

 ومررشهيه رشوق الشمس يعهدها الرذمي             

 عذ ابهلل من ابليس الرجميواندر هبا  يف الرمض 
 وايرس يف الطرق نصف الرصميواقطع قرى ليرس               

 وابطن هبا لمين ونوخ يف بضه محر اذلمـــمي

 قل ايمحمد ويش حاكل لبرح حاكل نـعــــمي          

 هو عاد ذاك الصفو ذي نعهده ايحلو النظمي 

 آ وغريه دهر املصايب ذي يعــوج املس تقمي            

 آ علمه ايزرعه بقصيت اليت تعيــــــــي احللمي

 قل كيف سوي لتنوى طائري يف خف ريـــم            

 ردوا مشوع زاهنا الباري حبد آ بـــــلج وس مي

 وس مي ماهل يف الوسامه لوحق هللا قســـمي            

 واعيان مثل آ عيان ال رمق تورث السم املس مي
 والعنق اك لغصن الاميين آ وخلع رطب الرحمي              

 ترضب الوركني منسوع المثميواغمت محيشه 

 لواكن وصهل ايمحمد ابلقنا اللحظ القــــــومي            

 ميـ وابن اهلمنيسحصنا ببااحلارث ودمهه وال 
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 والقيت هل حرصا وضيق مابدا القاه الزعمي           

 متت وصىل هللا عىل اخملتار ماهب النس مي

 ال غصان رميماهبت العليا وماانحت عىل              

هذه القصيدة للش يخ آ محد بن الليث آ رسلها للش يخ معر ابخمرمه 

آمني :  1رمح هللا امجليع ولحرمنا بركهتم يف ادلارين آ

 البارح آ رقــــــــين بعيد النوم غراد امحلام
 ابل صوات الرحاميسجعن يف اخللوه مع الغفوه                  

 امـيص مناطق حس نا وفهيا الرس يفطرن ال 

 عنبات حلوات املعامص واملبامس واحلوام              

 ولك تفاح آ وسفرجل يف شفاهن والوشام

 والشواذر والنعاموحشات خيلطن اجلواذر                

 والرمي ذي يرعى البصيهل واذلي يرعى اخلزام
 كام غزلن يف وادي رايمواجفان مكحولت                

 طيفات القدامذيولهن بركة طباق آ ردان 

 يف ادلايج نيامآ رقنين وحدي وابيق الناس                 
 ادلويهل من ش بامهن مخس سادسهن كام حصن 

 المــعرفن يف املقعد كيت ما بدا يب نات ب               

ل حييه صينه زوجات ال زواج الكــرام  ا 

 حمــرمات ليصح العقد حترمي احـــــــرتام             
                                                           

1
ل آ ن فهيا سقط وتصحيف كثري يف النسخ ولاس تطعنا تصحيحها فكتبناها   هذه القصيدة جيده ا 

 كام يه 
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 وحمرمات ك هنن ابلربج يف البيت احلـرام

براهمي حمفوفه ا ىل ابب السالم                 من ابب ا 

 فوق الصفا بني ادلعامي واملشاعر واملقام

 واملروتني الرمقتني مابني زمزم والـرخــــام              

 من مهته عليا ا ىل القرم الهــاممهيوين ا ىل 
 الهتجد يف الظالمآ هل املصاحف والكتب واهل                  

 واهل اذلي يتلون الآايت العليات الفهام
 واهل املساجد والزوااي يف حمارض ال زدحام                

ذا تعقدن املنايش واتسع فيــــــها القيام  ا 
 املظلل ابلغامميصلحن هن ظل النيب الهادي                 

 وسرت ظل هللا مفن خيمت فيــــانعــم اخلتام

 يبكني من ضمي اذلي ماقط يف معره يضام               
 السور ذي حلوا عليه آ هل اخليام بيبكني در 

 درب اجلوائر واحلوائل واملواتر واحلطام              
دام من خزبدرب العرب يل يكرمون الضيف   وا 

 يف مك من جلامدرب الس بااي ذي جتي للصيح                 

نتـــــقام  درب املناعه للرابعه يف نفاعة ال 

 حتته كام ايجوج آ وماجوج واعداد الهتـام              

 ومثل آ ولد لممثل ادلوارس من بين هاجر 

السور مولها حامها ابلقنا من ال هندام           
1
 

                                                           
1
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 ال بطال الرصامالسور قرية مكرمني الضيف                 
 حازم فوق احلزامآ هل اذلرب واهل احلرد مك 

 ا ىل اجلوده ضاممجيد من حتت جيد جوده                

 ومك غوامر بيض ينفض قدها مك من غالم

 بالد فهيا الطاعه ..............الطــــــــوم                

مامفارس   وآ بوغيدا وحارب بن معر عادل ا 

نتقام                     ودل عيل الفارس الريس كثري ال 

ذا وقع يف الرب نو آ سود ويف البحر اجلهام  ا 

 يوم الفرق يوم الغرق يوم العرق فوق الشحام         

 مشعشع اخليل ا ن صوته  عليمك ومن حام 

 رضهبن حد احلسامملوي السواعد يلتوي من                 
 ظامــومن منحر حر فاصل من مفاصهل الع

 وذي محمية لوهيم آ حىل من الوادي الهوام              

 د يف لهاته ماعىل اشداقه فدامايهيج مزب

 ينعجه سايقه ما يوثقه ا ىل دمع خطام                 

 ا ىل حبيب اخلطوه املواقده آ رجاه النـعام

 خفذ بذي سامه يف املعجزه مك من س نام              

 حفل احلوادي ذي حيول آ وتيرس للقيـــام

 حيمي عىل جرياهنا ند احللوبه والرزام                 

 ترعى حمجزة الهبامي والنعامي والنعــــام 
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 وراه خرد ماتقسم لوغدا الوادي قسام               

 طافية اذلمام آ ولهتن مخصا طويةل عنق

 جمدوةل اخلرصين ذي ماكهنا تدخل طعام             

 مرت ويل جازت وقع يف محلها مثل الورام

 بعد العشا فهيا آ هبره والبحر رطلهيا التوام             

 ويف ثناهيا كام الزهــــــــر املبلج ابلكامم

 زابدها مطيل من الرسه ا ىل فوق العرام             

 وهملبة ال س ياق يف س يقاهنا جحلني شام

نه مكتوب يف جوف النظام               فرسه كل فا 

 وامسع الكيم يف محمد لدخل بيته حامم

 وصل سلامين الغالم املدجحي نبل الزلم             

 خمطط ابدلم مثل الغيد خططها اذلمام         
 ه وحاممن نسل برش مدجحيه حوى ا ىل احلوم         

 يف الشعب لعدت عىل رآ سه هذاليل الرذام         

 ا ين ولو ان شيت يف كربي تناكر اللحام

ل الغرام  آ محي عىل ال خوان محوه ماوراها ا 

 هو ذاك مبىن السورايغايف مع دل اخلصام                 
 ابهلل وابلهادي وس يدان عيل الش يخ ال مام

 صويف ولو يلبس مالبيس العواممك من ودل                 
 فا ن مل تتوب آ وتنثين فاقبل حرابتنا دوام
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 س نوات يف س نوات يف س نوات عاما بعد عام

ن مل تتوب آ وتنثين فا ان عىل اببك قيام  وا 

 نوخذ ذبورك من خدورك والزوافر والقوام                

 ني احلشامــــالسور حمشم عندان ابملزمحي

 زامحه يف ذي هبامك من مــــدور للكــالمن              

 وخمتها ابلشافع املبعوث يف مرشق وشام         

 وقال رضي اهلل عنه
 السابقة  ةجواب عىل القصيد

 يقول بوعليــــا ضواين منك ايحـــلو النظام

 المــدر بديع النظم واحىل ادلر منظوم الك             

 والــذمــــامآ جعبتين ايامحد وراعيت املوده 

 بينت طيب اخلمي فامي قلت ايخمي الالكم             

سديتين وابديت من رويت من غيث احلثام
1
 

نك معي وافر مقام               حققت يل ظين عرفت ا 

آاثرمه  يف النار قوم مه قدام   وديت قص آ

اكنوا كذا ايامحد هلم يف اخلري مطلع واهامتم             
2 

 ماطاعنا قليب وخفت آ هل ادلغيهل واملالم

 يلقون فامي قول من زبد الهوى نسم العظام             

                                                           
1
 ابفضل : سقيتين وابديت ماغبيت من غيب اخلتام  
2
 ابفضل : اكنوا كذا ايامحد هلم يف ذي املطاليع اهامتم  
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نكتام  ماخفت مايف اجلوف واخلايف حياول ال 

 ميني وهللا آ لف من بعد آ لف حمصيه متام             
 من ذري حليات الوشام يشعر  لول ان قيد
 مايش هتيي قصد املرامآ شفي الشفا ايمنهتيى              

 اكمـآ ن آ كشف احلهل وحمك يف بنا القوم احت
 وامحي معك ايامحد وخلهيا حتاوي يف اللجام              

 آ هل ال لباب الفهامواعطيك يف ذا الباب ماشا 
كل عاهد هللا والنيب والعهد لبد يس تقام            

1 

 تقامــ واس تقبلت ال ايم وابدت للمعىن ماس 
 واميس عىل مغناك دير الك س صايف املدام              

 وقال رضي اهلل عنه

 هل عهود آ هل ودي ذي عهدان مقميه   الش يخ هل عاد العهود القدميه عرفوا

 ذي طاب خميه بني يرقق وماء ادلوار  مثلام كنت آ ان واهل السجااي الكرميه

 النور من لك دميه ذي علهيا يفيض  السواح الرحميهيف رايض الرضا بني 

 واذلي هل منادم مايعـــــــدي ندميه  والصبا  يرشح آ رابب التصايب نس ميه

 ايلها من ليايل مالها قــــــــــط قميه  قمي هل يف حناديس الليـــــايل الهبميه

 يف صفا وقتنا املاضــي ولــــذة نعميه  لول اش باحنا وارواحــــنا املس هتميه

 فاجرب الكرس ايحميي العظام الرمميه  ال ش يا العظام العظميه عندان يش ول

 غيث رمحتك واحيه ابحلياة املدميه  واسق وادي ابن راشد ايقوي العصميه

                                                           
1
 ابفضل : لكن عاد هللا وعاد البخت لبد اس تقام  
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نه آ كرب غنميه  وارضنا ابلرضا عنا ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ذي رماين وقوى يف حرابيت عزمه   من رسويل ا ىل ذاك اذلي مااعرف امسه

نه رىم   ايراحي وخصه بعلـــــــمه ابهلل آ علمه  قليب وصابه بسهمهقل هل ا 

 هــمابدا غرت يف عذره ولرقت دم  ذاول ابعد حشمته لولالقيت جرمه

 غري ش يعه فياويهل من البطل وامثه  لول يذكر ا ين قد جرحته  بلكمــــه

 قسمهليواخذه ذي وفر من الزين   خايف لتصيبه من س بايــــيب نقمــه

 فالتفت يل ورواين شفاته وومشـــه  فا ن تراجع وهبت منه ابلــود نسمه

 قلت ايربنا سلمه واعصمه وامحـــه  آ وحىك يل مبا خيفيه من غيب ومهه

 وافدين به وصل به من طريق املذمه  واعل قدره وزيد فوق نعمته نعمـــه

 واجعل امسه لسادات آ هل ودك مشمه

***** 
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 النون {} حرف 

 قال رضي اهلل عنه

ن ريت نور املدينه  الشحر زينهرونق الزين ذي زادت به   سكل ايابجبري ا 

 يل علهيا مع تـــاج املــــالحه سكينه  قل ذلي قد براها الرب من خري طينه

 مابغا يش عىل ذا غري من قل دينه  وهللا احلف خبلقه صادق يف ميـينه

 جع هبا واحذراحذر تش تيك للطبينه  س نينهمث  ايمن ا ىل ابب الهوى هل 

 قال لمــــــريها سامل وليه مسينه  لتقع مثل ماقال اذلي اقفت بثــينه

 صاريه به يف غبب دال رينهمن عدن   ريت من قدقىض غرمه وفك الرهينه

 املعىن حسينهفا ن لولك ماس تحىل   ينهـ جب  املشرتي يفيف شفايتك اياليل 

ابخمرمه ريض وقال بعضهم يعرض الشكوى عىل الفقيه معر           

 :  بقوهلهللا عهنام آآمني 

 ابحيك لش بيش خايف ولتظهرينه  ايحاممه يب آ شيك لش بيش تنقذينه 

 فقال ريض هللا عنه

 فان قلب املعــــىن من حرارة ونينه  نهـــ ايحامم امحلى الشايك عىس هللا يعي 

 نهـــ من شاكوي عتيق الفاحامت ادلهي   ايغــــــــــيدا يل آ ل مثينهمابقي منه 

نه رماين ذا بعـــــني القمينه  ذي يقع لك سينه منه س بعني سينه  وهللا ا 

 فاعلمي ايحاممه منـــــهتيى لك زينه  اعرتضنا وقدان معــــــرتض للس نينه

ن املطوع   القمر يف جبينهرونق الزين ذي ك ن   راح يشيك الكنينهقويل ا 

ان يف العامهل طبــــين  عندي ورجع حنينهمن حنينك حىن   هــقال قويل هل ا 
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 لكنا يف حمبتنا كام اهـــــل السفينه  مذهيب مذهبه فهيا وديـــــين بدينه

 الثقال الرزينهيف الغبب بني ال مواج   علهيم غضينهب واصطفت خذمه اخل

ذ ذاك وقته   القلوب الفطينهذه صفة حالنا اياهل   وحينهوايقنوا ابلهالك ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 غار من زيهنا الزينيف اذلي هل صفات    يف اذلي بني البنيايمجيل آ يش قوكل 

 عند مالح مين واتقاين ابل يــــدين  فيه والقول ذي قاهل كفاه هللا احلني
 لك يش شنياذلي القا عيل يف مذهيب   العني يف العنيقال آ فزعين قلت ماافزعك 

 يف ابطين صنيواظهر الرس ذي قد اكن   ذي سقاين من ادانن احملبه بدنـــني

لوخيفف عيل من شدة السقم يومني  الطبيب آ ينآ ين يب ايمجيل اعلمين آ ين 
1 

 دينـحايل آ ومايل آ وطاعايت الكرث وال  فا ين آ فرح هبن واقسم هل الفيد قسمني

ن بغا   ن آ وجنيحسوى ر يف شفايتك ايسؤيل   ايمجيل اللك يفدين يفدينوا 

 مث صلوا عىل امحد خري من يف الفريقني  يف الزين والشنيمااجري ا ل عىل مااجعبك 

 وقال رضي اهلل عنه
آه ايعــــذب مك يل يف حمبتك متحني  مك كذا يل فديتك ذحب من غري سكني  آ

 قمي كل خمتلع من ابب  دنياه وادلين  ماتروف آ وتشوف اليوم يف حال مسكني

ذا شفته وان قلت ايسني نك ا   وانت يف طور يف شده وحده باللني  عندك ا 

ل حلــــني احملبـــني  ماكل اشفاق ماذا وصف خملوق من طني  ك ن ماهللا براك ا 
بليس ذي حتىك  اختلط فيك ايقيص القصيص املداهني  راعنيـوتيه الف كربة ا 

                                                           
1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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ن   من حني ا ىل حنيوهللا ا ين مراعي ال مر   املقايض مالها فيك تكوينعندك ا 

ن يل يف رجا ريب ولطفه مساهني   نيـل والتاذلي قيمتثق منه ابلقول   وا 

 عىل العصب متكنيطبت وانزاد يف عصيب   فا ن بدت منه رده يل وفك املراهني

 وخليش تبكنيوهللا ا ن سري ايعيين   من غري حتسنيقلت قول اذلي قد قال 

ن  ن بكتين س نه عادش من ادلمع تهنني  رمش شوف اليل لشوفه تودينحنوا  وا 
1 

 وقال رضي اهلل عنه
 ذي تولوا معي حميان سوق آ هل مدين  جانب الطور ال مينايامحد آ هل الندى من 

 ادلان وادلناندموين واندوين عىل   رجا اجلود واملنواس تظلوا وظلوا يف 
 آ نت من منقالوا ارشح لنا ايذا الغريب   آ بغا احسن الظنمث حني آ ونسوين فهيم 

 قدلنا ومس يف ال سام كام الشمس وابني  فا ن من اكن هل معىن بنا آ وابن بني

 يف احملاجر عىل حاجر ويل سلع موطن  قلت آ ان من رعاة آ غناممك اياهل ذا الفن

 طويلع ا ىل لعلع ولعلع هبا آ مقـنمن   رض والسنواجلده يف جند والف واجلدا

 ذي هبا ادلر واجلوهر وال كسري يدفن  وادلاير اليت فهيا من الرا طي اكنت

 ريضن وروشنمك ومك يل هبا من روض   دارة آ هيل اذلي لميل مهنم ولاظعن

 بني ال ثنني ذي من وازنك قلت ذا آ زين  بني فرط امحلريا واملدابغ وهيـــــــنن

ن بدا ابدي آ وعنفادعهم  ن   ايودل غيث ا   انديهتم ايامحد آ وثنوحد ادلعوه ا 

 والصالة عىل من هو لنا يوم نوزن

 وقال رضي اهلل عنه
                                                           

1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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نك وزاين زمــــــاين  عذب لواكن تسعد من متـــىن الامتين  مامتنيت غري ا 

 ريتين رآ ك ابعياين كام ذي تـــراين  ليتنا ليتنا كل ايمــــــىن القلب اثين

 ماجشتين ولاحيتين حلــون املغاين  فا ن لولك اياحىل حاليات الغـواين

 فاحك يل اياذلي بأ وصاف حس نه دعاين  من لك داينلول درت واس تدنيت 

 يف حمبته وابدا للعيون افتــــــتــاين  واستباين وعناين وبني بـــــــــــياين

 ويل فامي اعتنا به مــــعـاينلك عاين   يف لك آ واينواشهر ا مسي مع العشاق 

 شأ نك اليوم ايعذب اللام مثل شاين  وانت ايذي تركين بني يح وفــــاين

 ذي مضت من زماينفاحك يل هل وعودك   اس توليتين وانت شاينيف الوداد آ وكذا 

 فا ين آ مسيت ايذي حل يف آ عىل ماكن  آ ويه س نادب وآ ماينواقعه يل حصيح 

خويف وآ ماينمن س بايبك صايب بني 
1
 ايمىن القلب داينل اذلي ارجوه منا   

 خافنا ايحبييب ش يئت من ليشاين  مثل ماابغا وليؤيس قطع ال متحاين

 وقال رضي اهلل عنه
ن الهوى من قادم ادلهر ديين  والهوى مذهيب يل فيه عقدمكيين  سامل ا 

 مايـبــــــــيينخلنا بني الرس اذلي   معك ايظنيينفانرشح وارشح آ حصابك 

 الساج واكرث حنيينحن يل حن عود   عند املغاين جييينفا ن ماادري آ يش يل 

 اياذلي ماتناسيته بطــول الس نيين  آ تراب طيينوانت ايذاك ذي طينه من 

 صور هللا وداده يوم صور جنيين  واذلي لو يغيبونه عيل ماغبـــــــيين

 فاحك يل اياذلي يعرف معاين رطيين  والشقا يف اجلبيينيوم كتب السعاده 

                                                           
1
 هذا البيت واذلي قبهل سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 آ نت يل يف النوائب ايحبييب معيين  اياذلي يف فنون العشق آ فطن فطيين

 يل دعيتك تلبيين عىل لك حيـين  وانت ايعذب تسعفين مبا قد عنيين

 هيينالصحيح آ نطق بفك الرابهلل احك   آ و هو هللا قد ابالين مبن ليـبــــيين

ن النصح  يهنض مكيينخلنا اعرف روايج قبل   عادت ال ميين ابهلل انصحين ا 

 قبل لخيل ايعـــذب اللام تس تبيين

 وقال رضي اهلل عنه
ن ادلان يل فيه معــــىن نكر القلب لحد قال هل دان يفىن  دان ايسامل ا   ا 

 عند حنته آ فىنواعشق الطبل حىت   وانرشح لكام حد شل صوته وغــنا

 ذيك ذي وطن هللا حهبا بني ال حنا  ذكر غنا واتبع آ هل املغاين من قدا

 واذلي يف حبائلها تـــــــــراان معىن  ذي بالين بعشقهتا من آ ول وآ عــنا

 ذي لها حب من حبيت يف الناس واش نا  قرة العني سؤيل واملىن ذي متـــــىن

 من زمان الصبا قليب هبا ما تـثــــىن  واذلي طال مبناها عىل لك مبـــىن
 ا ىل يوم مضىنماهو آ ل هبا من يوم   هواها ولاس تلفت ا ىل اخرى وثنا عن

 ريت عينيك شافتنا هنار اتفـــــقنا  النقا عني معىنريت كل بني ابانت 
 قلت هل سوه احذر قف هنا لتعنا  يوم قايض الهوى ساجد عىل ترب آ ثران

 ودع من تبعنااسكت من سويداه قال   فالتفت يل حبييب ذي ا ىل القلب آ دىن

 قلت مسعا وطاعه مانعاتبك اياقـــنا  دعه جيين من اجشار الهوى لك جمنا

ذا جا منك ال مر امتثلنا  آ ين ماكنت كنا من رشوط املوده  منتثل كل ا 

ن بدا كل حتملنا الشوامخ محلنا   لو رآ ينا خياكل يف هجمن دخلــــــــنا  وا 



525 

 

 واجلسم مناالروح وانت ذي به حياة   فأ نت حمبوبنا وحدك ولقياك آ ملــــنا

 مابغيته جبا منا وماقلت قلــــــــــنا

 وقال رضي اهلل عنه
عذب مك ذا ا ىل مك ذا النوى والتلوان
 مك تقلب بك احلالت يف لك حميان  1

 لكك آ وجاه ايسؤيل وانلكي آ عيان  الهوى شانلك ساعه وكل عندي من امر 

 لك ما رآ يت ريتك فيه حتقيق وايقان  مابــــــانآ راك ايقرة العينني يف لك 

 يف طريق الهوى يل مثل خامت سلامين  آ نت لشك ايفائق لطيفات ال بنان 
 ا ين ذي ال ايم تعباناحك يل ابلصحيح   عىل ال نس واجلانذي مكل به وذي اس توىل 

 لك قرياط من محكل يقع س بعه آ منان  منك محلتين واعليت من غري مزيان

 فاقصد هللا وعامل من علق فيك ابحسان  وين يب منه مك ذا حيمتل ظهر ال نسان

 ماختاف املالمه ايمثل سانق البان  خلين سوه يكفيين كفى من متحـــان

 من خان لاكنايسوادي عليك اللوم   ويش يعذرك يف آ ظميتين وانت راين

ميان  حيكوه آ وخوه هامانآ نت فرعون ذي   ك ن ما هللا طرح ايعذب يف قلبك ا 

ن مل يقع يل منك رده وليـان ن تبني فعاكل يف من اخلهل آ بيان  وهللا ا   ا 

 خمتها ايهللا آ ن تغفر ملن قال ايدان

 وقال رضي اهلل عنه
ثن  مرحبا مرحبا ايزائــــري يوم ال ثنني  نيــريت ال ايم مره ايمىن القلب ا 

 عيوين عىس اميل العني من قرة العنيمن   ريت ذيك الهنار ارتدت العني عينني

                                                           
1
ليك آ لوان مك ذا كل آ لوان    ابفضل : عذب مك ذا ا 
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 اياحسن احلسن يف عيين وايزينة الزين  منك واطفي بربد امللتقا حرقة البني

 من صكة العنيخفت حسادك آ وذليت   كفاك هللا احلنيويش ذا خفت ايحيين 

هللا كل آ جرينسكل ابهلل زرين يكتب 
1
 والق للملتقا ميعاد مابـيــــننا البــــني   

 نيـلويصفون يل من دون ملقاك صف  يف الزين والشنيفا ين احرضك وادخل كل 

 آ ومن نسل عنرتوحننيمن بين ال صفر   العدد منه الفنيلك واحد يقع نصف 

 ابقسم الصف صفنيبعد ايعذب ال شفا   جيت معري وخذت آ ول وذول ابل يدين 

 امحلى من السقم يشفنيواذلي اشفاهه   واه رايه يروينـيف شفايتك ايذي ام

 ملن منه حيا منه ولعـــــاد مرين  ينواذلي حور جنة عدن لوشفنه آ ور

 يف ماكنه وحطني السلب هل وقرين

 وقال رضي اهلل عنه
 آ وخفت ايسؤيل العنيهو حد ارفق عليك   قرة العني مك ذا كل مواري عن العني

 ولوزدت يف البنيوهللا ا ين معىّن بك   نـوين تبغا بعبدك ايحياة النفوس آ ي

 ريتنا آ لقاك ايدايج احملاليل يومــني  مامعي من يعوض منك ايزينة الزين
 اعسه منك بأ لفني نفا هنن ايكحيل ال   قبل لموت واقيض واقتيض فهين ادلين

 اياذلي مايف ادلنيا عىل لــونه اثنني  معىن يسدينهن يسدين من هل فيك 

ن الغواين فيك مره  هنن يوم شفنك ايمىن القلب قرين  يغــــنـــنيوهللا ا   وا 

 رينــــــشفهتن ليةل امليعاد ماعاد م  منك ومارآ ين كل عىل حسب ماشاهدن

 مثل وابدين ماابدينواعرتفن ا ن ماكل   رينـــــغري كنني واسرتجعن مره وم

                                                           
1
 ابفضل : ابهلل ارجع وزرين يكتب  
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 والقواسه وحطنيمث رؤس الرايسه   عند رؤيتك من دهشه وهشه ووطني

 كل يف ذا ال مرينفاغلب آ وطع فنا اخملطوم   لك دعوى معك واعطني مره ابل يدين

 كيف ماكنت آ ان عبدك عىل الزين والشني

 وقال رضي اهلل عنه
 وانرشح يف حلونك اياذلي حب حلنه  حرك الطبل ايسامل وزد فيه حــــنــه

 لذلي تعرف مبعناه واعـــنه والتفت  شل ايابظيب عان املعــــــــىن وغنه

 لذلي القلب ايسامل بال شك رهنه  لذلي يعرف ا ين يف المتــــــحان منه

 شوف بلواه حلوى وانظر النار جنه  للحبيب اذلي ماشوف حمنـــته حمنه

ن جيت عنده قل لسؤيل وهنه  ابمجليهل ومسعه القــــــوايف ا ىل اذنه  ابهلل ا 
 قل هل آ علمه واعطه ماحمك به ومنه  وس نهقل ذلي حب مدحه يف قصيدي 

 مابغيته جبا به خذه من غري مــــنه  قل هل احلبل بيدك لوتبا رويح آ فنه

 قمي كل حمتمك كــــنــّـيته آ و مل تكـــنه  فا ن ابخمرمه هو كل مقامه وظعـــنه

ل انت قد   ايعذب ظنها ن صدق ظنه آ وخالفت   عشقتك دينه وفنهماهل ا 

 لك ساعه تصيبه من بالبكل ونـــه  ماهل غري فتنتك فتــــــنه آ نت فتنته

 وقال رضي اهلل عنه
نه دىن القلب للـدان  دندن هللا يدين يل جىن اجلنه ادلان  دان اي ابزايد ا 

 عىل وادي البانوانشد الرحي ذي مرت   هاك ايانسانوادن مين وخذ ايامحد وقل 

 والنقا اجشانفا ن يل بني ابانت النقا   بني ذولك ال غصانهل جرت ايبن صاحل 

ىل حومة احلان  بينه عند من هل يف بنا عشقنا آ بيان  واذلي مادخل معنا ا 



528 

 

ذا جا بتبـــــــيان آذانفادع من اكن ايامحد من   ماجيي من معالهيا ا   حصابك هل آ

 امسعو وارجعوا ايمعرش ال نس واجلان  قل هلم ايحلول املعهد احلي آ مل يـأ ن

 الرسائر وال عالنواقصدوا ابب عالم   آ رجعوا عن مناواة ادلين التافه ادلان

نه واسع   واس تعيذوا ولوذوا به عىل لك حميان  الفضل منانواطلبوا منه فا 

 ايبديع السموات الشديدات ال راكن  الكرمي الرحــمي املبــــتدينا ابل حسان 
 من خري عدانناياذلي اختار خري الرسل   واجرى هبا آ عياناياذلي قد دىح الآراض 

 ايهللا ارمحين ا ين يف خطااي وعصيان   جاه عطشانايجميب ادلعا ايري من 

نك كام قلت رمحن  جيت راجيك ابغي منك عفوا وغفران  مامعي وجه غري ا 

 فاجرب الكرس واغن الفقر ايعايل الشان  غافر اذلنب ساتر قابل اذلنب حنان

 واخمت لنا بأ من واميانواحسن العاقبه 

 وقال رضي اهلل عنه
آايته واكفـــــــه ونونه  ايبن جار هللا ادع هللا لنا ابملعــونه  سهل بأ سامه وآ

ن القلب كرثة جشونه  جا ا ىل ربع جباري محق مايصــونه  سهل ايبن امحد ا 

ذا شافوا البـــــال يشرتونه  جابه احلني واندره القضا من زبونه  ربع قوم ا 

 جاويد ذي يسعدونهذا ولعاد حد   مث آ علقه يف من رضب ال عناق دونه

 مث ايمعرب املغــــىن بذي يعبــــدونه  فاعرتف ايمحمد بعد عزه هبــــــــــونه

ىل يرقق املشهور ذي يوصفون  عىس يسمعونهوارفع الصوت يف الرسحه   هـصل ا 

 احلال انربا من سهونهمث قل لذلي   جاء دجونه مسع الصيد ذي ماقانٍص 

 مثل من قل مابيده وكــــرثة ديونــه  لوترى ايريض ابخمرمه يف غبـــــونه
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 من س بايبك ايهللا لختيب ظنونــه

 وقال رضي اهلل عنه
ذا حن  غن يل غن يل ايابعيل ابلنيب غـن  حرك الطبل فا ين حن منه ا 

 ذكرمه قليب وقاليب حيــــنتفا ن من   الطور ال مينواذكر آ هل امحلى من جانب 

 مابدا مابدا مهيت مهنم مبضــــــعن  فهيم القصد واملغىن ملن اكن يفــطن

 احلب مثل املكفنمنطرح يف ثياب   والبان مااذهنغري مطروح بني الراك 

 اياهل ودي رويدا ابحملب املمحن  آ وكام من سكر من مخرة الك س وادلن

 محى اياهل هيننردوا الرآ س ردت من   من ادمن احملبهردوا الرآ س واحيوا يف 
 حاس نوين فنا وهللا بمك حمسن الظن  واحس نوا اياهل ودي حاسن هللا من احسن

ذا ضاق يسهن  فا ن ابخمرمه منمك عليمك معــــــــــني  مامعه غري سهنتمك ا 

نه خرقها وبـــــــــــني  وافتضح واتضح واظهر رسائره واعلن  آ حلقوه آ حلقوه ا 

 قال ماعادان خمفي ولبـــاغي اكــــنت  قام فوق املناره رافــع الصوت واذن

 حب يل قولها ماالزين مثل املزين  سوه ابح اخلفا من صاح ماعاد مكن

 وقال رضي اهلل عنه
 بــنت ايابلعذراى من ونيــين يونـــني  ابلعــــذارى راكب العزم للعزم حنني

 قلت ايانس هو ابهلل بدا العيس يبكني  يشكنيبنت من حر وهاج التفراق 

هو صفهتن كام العشاق يل ذاقوا البني
 آ نت ايذا البديل آ ينقال قايض الهوى آ ين   1

ذا فارقن حيملن ردفني  كيف حننيمن محول الهوى آ وماترى   هو صفهتن ا 
                                                           

1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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هنن مثل احملبني هيــوين  ابل جشان يدرينقلت ماكنت جاعلهن   ماجعلت ا 
 ايمرحبا مرحبا آ لفنيقل لهن قل لهن   شفت ابلعنيمث ذا احلني ايقايض الهوى 

خوين   ايعيس نقسمه نصفنيذا الشجن ذي بكن   ينقسم مابنا من ذا العنا قسمة ا 

ح ايراكيب عاد هيا بنا اغــدين ن بغيتوا سفران   الرو   ابمخليس آ و ابل ثننيا 

 شينه آ زين من الزيننبغي الوادي اليل   حهل الرح بنا يف ساع ابنويف الـــدين

 نيـالهوى ارقص بكفلول كنت بني آ هل   مابكت عنيانه واهلها فا ن لول ادلم

 ابح مين اخلفا ابن اذلي كنت به صني

 وقال رضي اهلل عنه
 غطريف يل وشيل يل بنـيه وغــــين  غطريف ايفضيضه ريت من هو مغين

 والقطي ماسقط منه ولـفيه واجين  مــينحريك ابلغنا غصن المتخــــالع 

ل اهل دين  فا ن مادار دير العشق يف لك فين  غري بيدي ولدانوا به ا 

 عين آ هل العنايه واعلمي من آ ان اعين  فارشيب ايفضيضه منه واعين وعين

 ذي س بتين وذي ابس باهبا ش يبتين  ذي هبا قد صبا قليب عىل كرب س ين

 ذي مواعيدها تويف وتكفي وتغين  ينـآ هل المتابهلل احك اذلي يه منية 

ينــــــــآ علمهيا حبايل لكه آ بديه واث
1
 قويل آ ريث حلايل والطفي يب ومين  

ن به ضنا ايقرة العني يفـــــين  اذلي ذي  بيعينفا ن رعيتيه ابلعني   مين ا 

 حمينمهنم وامسوا آ هل الهوى لكني   حط رحهل وقال الـامء هنــــا ايهمــــين

 جنات عدينك هنم من صفامه  بني   مسرتحيني به يف روح ما فيه حزين

                                                           
1
 هذا البيت واذلي قبهل سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 وقال رضي اهلل عنه
 مرت آ ايمنا مابني دوره وغــــــــنا  مطربه مر زين العمر يف خس معىن

 ا املبثوث من يوم كنامثل الهبغري   لظفران غىن ادلنــــيا ول وصل غنا

 قرة العني ذي هو عني من اكن يعنا  ناالقلب س بط اجمل  حبيب فا ن لقييت

 واذلي حني هنمــربه يف الرس مهنا  ذي يسمى يف اسامان ابل قىص وال دىن

 آ ين مادار ذكره بني ال سامع درنـــا  واذلي حني يذكر يف احملارض سكران

ن بدا منه ابدي يف احملال افتضحنا  ابن لش منه مبناوين هو وين هو هل   وا 

ن بدا لش  نه دونه النفس تفـىن  جنييت من جمانيه جمناوا   لوحق هللا ا 

ن سهن منه سهنا مالقي منه سهنا  من تعلق بوصهل واش تغل به تعـــىن  وا 

 ذي حص معناوالصحيح ا ن عني الصدق   لكام اومه بومهه ملتقا مامتـــــــــــــعنا

ل المتــــــــىن  مامع آ هل الامتين منه ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 عمل من وادي الس بق طويالت ال رسان  لعجل ايبن سكرانعلمك اليوم من وادي ا

 ذي حنب ماجيي منه ولواكن مااكن  وادي النخل واخلرد كحيالت ال عيان

 حب ذكره يف املغىن ومن قال به دان  كام حب الآذانحب ذكره يف املغىن 

 ا ىل فرط كحالنخص من اكن من حذيه   حب ذكره لعينا آ ولك ذي فيه حالن

ن تقربت قل مابني صودح وعواين  انواحلقيقه من املعجاز ا ىل راك حي وا 
1 

 بور ذي بينت للناس يف حايل آ بيان  قصيدي لها شانبور ذي عظم هللا يف 
                                                           

1
 ابفضل : مابني ضوح وعراين  
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ن ذكرت النقا واملنحىن آ وسفح نعامن  عىل مجع ال جشان ذي جشوها طام بور  ا 

هنا الرس ذي   آ وتنشقت من رحي الصبا نبــة البان  عيين تراعيه ايانسانفا 

ن يش ا ىل غريها ابن ل هبا وا  نه غلطفاعرف   مااهذي ا   مين بال عقل هذاين ا 

 آ هل ال ميان ال ميانمثل ماهللا قسم بني   يه وهينن ترى مابيهنن قسمة اخوان

 وقال رضي اهلل عنه
 عيناس متعين وخذ ماقلت كل وارو   سائيل عن مقالت الرجال اس متعين

ذا او   وارم مرماي واقطن يف بناي اذلي ابين  عيت مضمون الالكم اتبعينمث ا 

 ينعنه يش ليس يغواذلي ميل واسكت   فا ن عمل اليقني احلق ذي فيه آ عين

 آ وخيالت ومه الهام عن فهم ذهين  خذ به احفظه ليلهيك عنه المتــين

 وادلائره ل هــــل فــــينذا عليه البنا   ذه نصيحيت ايمن اكن هل حسن ظين
 عىل عروة آ مينآ وثق فان بغيت النجاه   خوي وابينذي هبا بعدها آ ويص ايعيل 

ن دريب ادلائر عىل ارابع حصين  خص ابلقرب وادينس نة املصطفى ذي   واعمل ا 

 اجعهل كل شد ركينواتل ما انزل عليه   من مقال آ وفعال امعل وكن عبد س ين

 وحس ين منهتيى آ هل الهنيى يف لك حس نا  جنات عدين ذا سبيل الهدى ذا ابب

ن دعا داعي   حط رحكل هنا مث ادع حننا هنــــين نس وجينآ ونــوا   اعي من ا 

 بأ مر زايد عىل ماقلت قل ماانت مين  آ وشفت حد ابيثينحال عن ذي الطريق 

يدي   ماابغي آ لقيك قايد يف قيايم وضعين ذا قلت زدينغري يف ا    السهروردي ا 

حيا علوم ادلين   عمل ذول الدلينوالقشريي وحس يب   خذه آ رو عينوابرص ا 

 وقال رضي اهلل عنه
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 هبت النود واحملبوب وافــــا وداىن  ايعيل بلغــــريب اليوم هبت صبـاان
 مشس نا ذي هبا حمبوبنا قد حبــــانـا  واصبحت ال رض خرضا وارشقت يف سامان

 فا ن بدا كل وابن الضوء ذي من قداان  ضيـــــانـاذي هبا مانعدي ايعيل يف 

 واجعبك ماظهر كل ايعيل من صفاان  واس تفزك ا ىل اندي التــــداين ندانـــا

 واسع واتبع راكيــــبنا ورس لتــواىن  ذي حداان الهوى شد عيسك مع حادي

ا عىل بري   غري مراتب واوردها عىل ثـر رعاان  مانـايف ميادين مدينـــــــّ

 ودر يف رضاانواقض اجلنا ورس ابهكل   واوفنا همر صفواان ا ىل اقىص يدانـــا

آنـا  ذي هبا سار يف املرسى ملوىس هداان  ننظر النار ذي فهيا ابن معران رآ

 جا يبا يصطيل مهنا رجع ابصطفانـــا

 وقال رضي اهلل عنه
 اثمـــــر عيل املاكمنثور اليوم بن   سامل اليوم حركين وان كنت ساكـن

 نـخلها سوه ابهلل رس هبا سري ذاه   ابلفلوك الشواحنقلت همالك همال 

ن هاجت املوجه  هنا ا   قال ما اتالفها بيدي ولان بضامن  غرقن السفاينفا 

مل من طريق الش ناينمن هماوي الهوى   ابلسالمه لها فا ن كنت ابمتيس آآمن
1 

 لك من اكن ايابخمـــــــرمه مث اكين  واملعـــــاين وابينواجهر آ هل املغاين 

آمن  قلت لحب يل يف ابحة احلب دافن  بني بريه لايصــــــــــر ولفيه آ
 لتلفت ا ىل الساكن ولللمساكـــن  روح واغدي وعدي دامئ السري ضاعن

 ادلفائنغري يف غيب غوابت الغيوب   لول قر بني آ هل القرى واملدائـــن

                                                           
1
 هذا البيت والثالثة ال بيات بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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يف فنون القنا غييب عن العني ابطن
 يف ظهوري ترى غييب سوا اياملعاين  1

ن صفا يل ماكين ذا وظليت قاطن  فيه ذلت وحلت يل مجيع املواطن  وا 

 واس توى فيه حتسيين ونفي احملاسن

 وقال رضي اهلل عنه
نسانقد جرى ماجرى منا بال برص   جــــرية احلمث قد كنا وقد اكن مااكن  ا 

 ذاك ايعبد رحامنفاغفروا ما مىض من   التفتنا وملنا ايحبــــــــييب ا ىل الثان

 والرعايه وال حسانفانتوا آ هل امحلايه   فامحلوها عىل ما قد خفي مهنا آ وابن
ن خبطنا وخلطنا   وانمت آ هل الصفا واهل الوفا دوب ال زمان  ورسان ابل رسانوا 

 يوم قلت انت آ ان لو تلبس املعتب آ لوان  النـواع فاذكروا ماقد آ لقيتوا لنا رس

 القلب يف لك حميانفارعين ايحبيب   ماتغري من امرك عندان يش ولشان

 الناس بك فانعبدك اليوم وحدك انيس   برا ال نس واجلانواعرف ا ين وعزة من 

 هل عينك ايقانعارف ا ن امسك املسجود   اببك وال راكنفيك وهجت وهجيي حنو 

ذ ابال واليوم ع  انب  نه انت عنوانعنك ا 

 وقال رضي اهلل عنه 
 حن للعهد ال ول ذي مىض واحسن الظن  حن هجرية احلمث حن القلب ا ىل معهد

 املسك يوزنيوم ترب احلسوسه ك نه   ايرعى هللا ليايل امللتقا اياهل هينن

ل ترهبا عن  مايثـمــنخري واغال مثن لوالنــــيب   دي آ حسنـلوحق هللا ا 

 ده مسكنـل جلمك اياذلي قليب لمك ق  ماهو آ ل ابل رواح النفيسه بل آ زين
                                                           

1
 ابفضل : يف فنون الغنا غين عن العني ابطن  
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 خاف وآآمنمه مرادي ومريادي هبم   فاعلومين فدتمك رويح اليوم ايمـن

 والامتين اذلي مهنا مال الشن وادلن  ال يرس وال مينبل مه اللك واهل اللك 

 آ ونسيتوا عهدان ذي قد ازمناثبتات   مرياد مدينهل ظنوين مجيهل اياهل 

ل ولوشاب الزمان آ زين آ زين  ل ومن خصمك ابلصدق ماهو لمك فن  ماانتوا ا 

 وذي حل واظعنذي عليه البنا عندي   ذه عقيديت ذا ديين وذا العصب ال مكن

ذا قيل ماادلين اذلي به تــــدين  به ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 عليه فا ين معىن بــــه ولو فيه شان  سويلمه دان فا ن القلب لدلان دان

 واندمتين سقاته بــه عىل لك آ وان  العتيق املالنرشبت من ك سه الرصف 

آان من اهل ادلنـــان ذا رآ ل بــــدان  ولك داير ا   يضع وخيضع وليفتـضها ا 

 دعوه ابمسه وقالوا لكهم من لسان  ومن دعيته ومن قد قلت هل ايفالن

تقدم آ حمك وقوم لك كون آ وماكن 
1
 

 وقال رضي اهلل عنه
 هيناش ايعــــني ماشفيت ونعم الهنــا  نعمي ايعــــــني قري زال منش العنا

 من قاب قوسني وآ دىن منه مث انثىن  د دىنــبرب عيىس وموىس واذلي ق

 لقد ظفريت بغاية مطلب آ هل الهنا  ومن بىن البيت والكعبه ومن جـا مىن

 وشاهدي مابدا لش من بديع الس نا  قفي قفي بـــــني ابن احلي واملنحىن

 ا ىل آ ين عاد التفاتش لك مطلب هنا
                                                           

1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 وقال رضي اهلل عنه
 وجاه يش حرك آ جشانه وزاده جشن  من مغانيش حنسويلمه حن قليب 

 ذي مضت من زمنذكرت ذيك الليايل   حترك اليوم من نود الهوى ماسكن

 نـوقلت ملاذكرت احلي ذي قد ظع  املغنا علهيا جيـــــــــنواكد قليب من 

 نـويح ذيك املالعب والرىب وادلم  رعى هللا آ ايم سلمى واهل ذاك الوطن

 نروح فهيا ونغــــدوا بني داٍن ودن  داير اكنت وكنا لكـــــــــنا يف رسن

 المينرخيص لومد يف ساعته صنعا   عىل صفا لك يوم منه ماهل ثـمـــــن

 احلب فنرخيص وهللا ملن قد هل يف   وحصن بغداد ذي حيىك وبندر عدن

ذا رآ ييت تريف البدن  وردي الوجنمكحل العني ابيه اخلد   فاسأ لش ابهلل ا 

 قفي عىل ابب عزه مث قويل تـمــن  غريب ال وصاف يف فرض الهوى والسنن

 ايفــــتان ل هــل الفنتترى معر قمي   متن ايراعي الوجه الصبــــيح احلسن

 الوطا والعكنيف لك ماارضاك رسبه يف   مقمي كل يف تراس مي الهـــوى مرهتن

 من غري منذ يفديك خ ومااجعبك منه  وهو يطيعك ويقطعها معك يف شطن

 وليقع عندك ان عنده لغريك سهن  لول الول منه لوهللا يداخكل ظن

ذا التفت منك فامي يظهر آ وما بطن  آ وشاف اثين فعده فيك عابد وثن  ا 

 ول وعينيك حيلو من سواك احملن  وحق عزتك ماهل عند غريك سكن

 طينته خري الطنيوطاب كل اياذلي   تراه ايعذب ال شفا يف حامك اندفن

ن قالوا ذا قب   شك فيه آ وطعنعن اهل وده وعن من   يح آ وحسنـ سوا عليه ا 
 ذول وذول لكـــــــهم يف حمن خفل  ومن ريض عنه ايعذب آ وتعب واش تحن
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 وقال رضي اهلل عنه
  واحنل مفاصيل واضنارضين رضين  سامل البني عنـــــــــاين وقدين معىن

 ماهتنا منايم مثــــــــل من قد هتنا  واسهر العني من حر الكبد بني ال حنا

 اجملناغري من بيهنم معـــــزول مثل   ل ولكن يل يف مدخل الناس معىن

 منهتيى الزين منية خاطري ذي متىن  والسبب من جفا س بط الرغيين احملنا

 لك حمبوب ايسؤيل فهو بك يكىن  وهللا الفرد ذي حنيا حبمكـه ونفــــىن

ل من مغوبتك اياقنا  اياذلي الزين لكه من معانــــيــه يبنا  ماسهر عيين ا 

ل انت وكـنا  وال دىنحص كل يف الهوى ذي عند ال قىص   مايسمى ابل سام لكها ا 

 من ندر منه ماهو ايمىن القلب منا

 وقال رضي اهلل عنه
 ايغنميه جشاين طيب صوتش وحلنه

 زادين ايغنميه فوق حمنيت حمـــــــــنه

 ابهلل آ بقي عىل ذا لمتيـــــــــلني منه

نه الفرض واعامل آ هل   خيل آ هل الهوى لكني يرشب حبفنه  ال عامل س نهفا 

 راح من ذكره القلب املعىن مبحنـــه  فيه للناس تروحي ويل فيه فتـــــــنه

 جسن منشاه ذي فيه انتشا قبل ظعنه  كبهل وادخهل ايمطربه قـــــــعر جسنه

 ما تبني عىل اهل البان للبني بنــه  يوم ليوم يوم التفـــــــرقه مس تكنه

ن قالوا مع الناس  مانبا غــــــريها لك عىل رشط فنه  جنه يه ذه اجلنه ا 

نسه وجنـه  ذاك ذي لوتبادى يوم ل هل اجملنه  فانشدي ايغنميه ماكل ا 
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 وانشديه آ يش ظنه يب فنا عند ظنه  اثروا اللك لك هل رجـــــــّيه وسهنه

 هـلكه احلق والاكذب عليه آ لف لعن  ابذل الروح مييض يف مبيعه ورهنــه

 عنهوقال رضي اهلل 
آه ايذاك ذي حري حصيحات ال ذهان  اياذلي حرت ملا ابن يل منه ماابن  آ

 ايمىن ايمىن قلـــــيب وماراك نعامن  ان لولك مااكنـمانقا اهل النقا ماالب

ن اكن للناظر آ عيان  آ نت لولك ايفتان مااكن فتــــــــان ليك ا   لكها منك ا 

يقان  الهوى لك بنيانقد بنينا عىل ذا يف   ماحلد يش هنا ماغري وين اهل ال 

 منذ انديتنا واسقيتنا مخر ال دنـــان  ماالتفتنا ا ىل غريه ولوخان من خان
 فاظهر الرس منا لك مصيون مصطان  يف رايض الرضا ايعايل الصيت والشان

آذان  بني الرس ذي من قادم ادلهر ماابن  وافتضحنا وحبنا عند من لهل آ

 ايحمبـــوبنا كيف مااكنمادروا كيف 

 وقال رضي اهلل عنه
 وانقبض منه ماامكنواحلذر من رفيقك   نفسك ا ن كنت تفطنايبن جار هللا احفظ 

 تسمل الناس من رشك وتسمل من الظن  ايبن امحد آ حسنفا ن وحدتك يف ذا الوقت 

نك ا ن شفت يف   ممكنالناس ايرب ابن كل من غوايب   ال حصاب ليرس ولمينفا 

 واجهتد فيه حىت ابن هل ما تـــبـــني  خرب من خرب دهره وقاسه وفرزن ذا

 ريان محوهتم من املاطر اكنتغذي ب  فاحك ابهلل مبا قلته لساكن هيــــنن

عادمك يل عىل ماحب يف لك مسهن  اندمه فا ن ماجابوك يف ال وهل ثــــن
1 

                                                           
1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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ليمك معـــــــنيعينوا يل فنا ودي   آ وقطعتوا حبال الود ذي دال وازمن  ا 
نه من متادى ولــني  فا ن اهلها آ غنبواهنضوا واقطعوها رش   سوه من لني فا 

 لسمل مهنم رآ سه فالشك يطــــعن  يف معانيه ماهل بني ذا القوم مسكن

 والصالة عىل امحد ذي بأ مانته نأ من

 وقال رضي اهلل عنه
ذا جيئتوا ا ىل الوادي الزين  ذي هن يف مبانيه يربني وادي الغيد  ايبن معبد ا 

واذلي فيه من منوه ا ىل هود حلني
 ابهلل ا ن جيت ايامحد فادعهن عل يصغني  1

 آ ثقل ادلين ينه عيلمث خص اذلي دَ   وادن من دار ابسامل وشف قرة العني

 صهل قل جيت من وادي بظه والرش يدين  ايبن معبد ابل يدينذي قبض رضع رآ يي 

ليك مما القا معر  نه آ لقا من انواع اخلطا   فيك من شنيمعتذر ا   لك يش اثننيفا 

بليس واملقدور ساقه ا ىل احلني  واملقادير عادهتن عىل الناس ميضني  غره ا 

 نيـماقضيته مىض ماعاد ابخمرمه ص  احلمك حمكنيفاقبل العذر منه واردف 

 واعرضت عن ساحف البنيفا ن بذلت الرضا   منك حاهل ولماهل وال فــراج يبدين

 لضقن ال مرينوهللا آ وىص يف التيسري   مابني يرسينقل عفا هللا عفا والعرس 

ن تعكيت ايعذب الشفا آ وقلت لبني  فانت واليه خذ شفرتك واقطع حبدين  وا 

فا ن ماهو معاند كل ول العمر معرين
2
 

 وقال رضي  اهلل عنه

                                                           
1
  حلنيابفضل : واذلي فيه من حذيه ا ىل هود  
2
 ابفضل : فا ن ماهو معايب بك  
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 ايذليذ اجملاينمااطيب القرب منك   وماحىل التداينايريض ماعرس الفرقه 

 ايدوى لك داء ايمنية آ هل الــامتين  ايحياة النفوس املدنفات الغــــــواين

 هل ترى هل ترى ايري من هو ظامين  ايشفا من هفا اينون عني املعـــــاين

 ينثين اياذلي ماهل يف البيض ثـاين  عاد ماقد مىض من طيب ذاك الزماين

 يف معانيك ذي فهيا الغىن والغواين  آ وترى عادان ابرشب برؤس القنـاين

 حيث لحاسد يدري ولمث شاين  ابلصفا والوفا بني الـــــــريع واملغاين

غري هذا دان من ذا وقع ذاك حاين
 حاهلم مثل حال آ هل السور يف اجلناين   1

 ذا مع ذا وذا من ذا عىل مايعـــــاين

 وقال رضي اهلل عنه
 ايكام ماء السام اينور عـني املعــــاين  لك دايندان ايمن دىن حــــىت حمى 

 ايحويد الثنا ساكل برب املثـــــاين  اي اذلي من شذا رحيه حيا لك فاين

ن كنت يل ايمنية آ هل الامتين  آ نت ابهلل تباان عبدك آ وماتبــــــاين نك ا   فا 

ن ختربت غريي وانقلـــنب   قلت ل هل الهوى مره قفوا يف ماكين  البواينوا 

ذا اخرتت اثين  ماحتولت عن حايل ولان معــــــاين  لول دور من اثين ا 

 ماتطاوعين ا ن مسيت غريك لساين  فأ نت ايقرة العينني ماكل عنــــــاين

 حال خويف واماينفاعرف ا ين معك يف   لول عاينت عيين لغـــــريك عياين

 مااقدر آ ش ناك ل وهللا ولوكنت شاين

 رضي اهلل عنهوقال 
                                                           

1
 ابفضل : غري يل حن ذا من ذا وقع ذاك حاين  



541 

 

 مااجعبك يش قل يسدون ا سل عهنم ويل  ايعيل خل خلق هللا عىل هللا خذ الهون

 مامه آ ل عىل ماجابه الاكف والنون  خلهم يف معانهيم وما ذي يلقــــــون

 من عددمه ومن عاداهتم حني يغدون  لهلم يش ولمه يش فدع مايعدون

ن   ونـواحمتل ايعيل واصرب عىل مايقول  ونـبغوا ايعاكيب يكرثون آ ويقلوا 

 وابلرس مكنونواعمل ا ن لك يش بأ مره   حيث جيرونولك هللا علهيم واجر به 

 واخلوامت حوامك والتــــنطاع طاعون  عند مولك ذي يدري مبا ليس يدرون

 ابلتفاته ا ىل ماليس هل فيه مسهون  والسالمه يف التسلمي والعي ممحون
ن بغيت النجا ايمشرتي   وناملقادير مشحفالق مركبك يف موج   ادلون ابدلونوا 

 يوم انداه واس تعطا عطا غري ممنون  دعه جيري بعون هللا وقل قول ذوالنون

 وقال رضي اهلل عنه
 ه ذي من قبل شوفك غبيينيب شفت غا  عىل آ يديك ديينعذب جددت يف ابكل 

ن ماقد مر   فيك ابن حيينواصبحت ما معي منه يش   يل من س نيينواعرتفت ا 

فا ن تعذبت شفنا قدك عمل يبيين  ابحلبيب املكيينفاحك يل ويش سوى 
1
  

 سطر يقراه ايابيه اخلدود الغبيين  قد كتب ايحبييب اكتبك يف جبيين

 ينـوآآخر السطر عني العاين املس تعي  آ وهل عبد سلمى املسمل املس تكيـين

 ال كوان حنت لكها من حنيينفا ن   فارمح اليوم ضعفي ايالقوي املتـــيين

 فاعرف اليوم واعمل عمل عني اليقيين  والوان ابن يف من به وان من ونيــين

 مس تبيينيوم قال الهوى دون الورى   ا ن حايل بقول الهادي آ مقــن مقيــــين

                                                           
1
 ابفضل : فا ن ايعذب ال شفا قد معك عمل ليين  
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 آ ين ماحام حويل الباحث املس تبيين  عن من يليينلكن آ خفيت مايب بك 

ن ابخمرمه غري آ ميين  المكيينملت به ايحبييب عن طريق   خوف من قوهل ا 

 وقال رضي اهلل عنه
ن بدا كل طارش من مبين  آ ولقيت آ هــل دانــــايت وداين ودين  بن عبيد ا 

 عادمك اياهل ودي يل عىل وفق ظين  ال طناب مبينقل هلم عاد خدري بني 

 ومـــــينايحيايت وسلوايت وسؤيل   آ ونسيتوا وخربتوا بناي الـــذي آ بين

 خبت مثيل يرىج وصلمك والمتــــين  واعدوين وعدوين فقــد ذاك يغــــين

ذا حالوا عيل دون زبين  ابلرجا عيش مازلته ا ىل اطالق رهين ل ا   ماالبال ا 
ن جحيتوين   وا يب ورايم احلصن قد ابع حصينواخلف  وايطول حزينابمتحاين ا 

ن رضيتوا وضيقتوا قيودي وجسين نيس وجـــين  وا   وامهلوين ولابلوا يب ا 
 رشط فينفا ن من خاض يف حبري عىل   قلت لبأ س ذا معناي وهللا ذي آ عين 

 خمتها سكل ايمن يعمل الرس مــــين  لوطرح يف لظى ماسال جنات عدين

 ايجزيل العطا لتكشف السرت عين

 وقال رضي اهلل عنه
  وغسا وعلوانعرضت بش جبريه يه   وقت الضحى شانايآ م س يد ذلا التعريض 

 ماهو يف ال لواناياذلي يف سوادك لون   اينور ال عيانواين تبغون يف ذا الشمس 

ل خاف من حور رضوان ميان  ماانت ايسؤيل ا  ن اكن يف قلبك كام قليب ا   ابهلل ا 

 انـفا ين آ صبحت بك مفتون واحملتجب ب  داوين ابلتفاته منك ايسانـق البــــان

ل آ نت فتانمايل هللا آ نت فتنيت و  س بايبك ايابب البال والمتــحانمن   ا 
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ن اكن ذي يب بدا   آ وبدا ايحبييب ذل يل غــريك آ وزان  هانلهنيت املنام ا 

 وقال رضي اهلل عنه
ن مريت مابني ال دانن  النداما عىل ادلاندر مع ادلير واس تدن   ايعيل ابهلل ا 

 قل هلم قال حادي عيسمك اياهل ال حلان  احلـانوامسين ايعيل بني احملبني يف 

آذانسهل فانصت بسمع القلب   اياهل المتحانمن بغا الوصل فا ن الوصل   ايمن هل آ

 مايه آ ل ثالث آآايت فهين تبــــيان  لمشقه ولشـــــــقه ولسريان دان
 واجعل اذلكر يس تغرقك يف لك حميان  طهر القلب هل وامح السوى عنه ايانسان

وافن به فيه فا ن احلي من اكن به فان
1
 ذه طريق الهدى ذا الباب ا ىل لك تبيان  

ليه انهتيى من   ورآ سه وال راكنذا غراسه وذا ساسه   عظموا فيه هل شانذي ا 

يقان ن بغيته يزيدك معرفــــة عمل وا   عرى حبل ال ميانفارق املعصيه وامسك   ا 

 قداها وراع الرس واعبده ابحسانمن   واخل ابطنك من حب ادلنيه وماابن

ن افضل آ عامكل  نك العبد وامس   عالمته ال دمانواعمل ا   العبد مادمن ال زمانفا 

 كل صفه لزمه يف لك مازانك آ وشان

 وقال رضي اهلل عنه
ن طالت آ شف   ريهتا ترجع الليهل س نه ايغبـــــــــينه  ينا النفوس احلزينه علها ا 

 اخلوف للناس آ مينهواصبحت ال رض بعد   مالعب وزيـــنهواجنىل اهلم والقينا 

 رجعي فيه ذا وقته وذااحلني حينه  ايغبينه عىل ذا غـــــــردي ايفطينه

 واذلي شفت هل طينه وللناس طينه  فا ن ذا اياذلي شدته متزج بليــــــنه
                                                           

1
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 مثل رودس ويربين املناع الزيـــبنه  حب يل حب يل من س تة عرش مدينه

ل كذا يف مقعدي والظعي   رح دلنياك ايذا وانت ايذا لــديــــنه  نهـ ماابغي ا 

ن بغيت احلقيقه والكنه والقمينه  خلين خلين لكــــــــني قد هل رطينه  وا 

 فاعرف ا ين يف الباحه خرقت السفينه

 وقال رضي اهلل عنه
 جهريناحلبيب اذلي من غري جرمه   ايبن ال س باط خذ قويل وبلغه عين

 عني معناي ذي دون العرب مره آ عين  قل لسؤيل ومأ مويل وقصوى المتين

 مش يناجلفا مانت مانت مش ين عىل طول   قل ملن قد خفر حس نه عىل لك حس ين

آه لول الهوى ماكنت صفق وغين  مثولث ومثينفا ن حبل الهوى عندي   آ

 رهـين جد عزيم وقليب يف حمبتك  لول كنت قاعـــــد بني دان ودين
 ايعذيب اللام مااكن ذا فيك ظـــين  ومعرض ايدوى القلب مين وانت جمنب

 بناي اذلي ابينلول اومهت حد خيرب   ماجعلتك تسقيين الصرب من ورى اذين

 يف سوق غبينبعتين ايحبيب القلب   وضيعت حصينفاخلف الظن ايسؤيل 

 حني هندس بفعكل ايريض غاب ذهين

 وقال رضي اهلل عنه
 ثور اليوم ذا املغنـــــا عيل املاكمن  ماشع اليوم حركت القلوب السواكن
 القلب ماكنفانبحث ذاك ذي حبه يف   قد جعلته تعاىف الصوب ظاهر وابطن

 مي ذاك اذلي قليب حلبه مواطــــن  فاغد ايماشع آ معن فيه ايرس وايمن
 اخليـــفــه ومنه املساهنواذلي منه   ذي رسى يف الورى من حس نه امس احملاسن
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 وقال رضي اهلل عنه
 ادلىج صوت مغىنراع قلبه وساقه يف   ايبن جار هللا اش تاق الغريب املعىن

 حني غنا وبني يف غناه امس غــــنــا  هيجه ايبن جار هللا وراعه وغـــــنا
 فانشد آ هل امحلى الغريب وسل فيه عنا  ذيك ذي يف امسها للعاشقني آ لف معىن

 مسمر القوم وهناهل جرى ذكران يف   سلهم اللك وانشد قايص اههل وال دىن

ذا مال مـنا  بعد جهعه وهل قالوا معـــر قده منا  يف دنوه ويف بعـــــده ا 

نه يصلنا  ابلبشاره يل ا ين من لظى البني مضىن  خذ نبامه وجعل به عىس ا 

 ويف القلب مبنايف الكبد هل بنا عايل   من حبيب حمهل مل يزل بني ال حــنا

 ذي علهيم مباين اجلود واجملـد تبىن  هل ول ههل فديت آ ههل فرادى ومثىن
 ليت شعري نبا نرجع كام يوم كنــا  واذلي من قدامه حب يف الناس واش نا

 آ وعىل البعد حنيا ايمحمــــــــد ونفىن  يف الربـــــوع اليت فهيا مىن من متىن

 يف رايضــه وانما بني يوس وسهنا  الكرس يف ال فيا عىل ذل جمنايه يف 

 همي يف الشحر واصفق فوق يرسا بميىن

 وقال رضي اهلل عنه
 لرعى موقف التفريق ايقـرة العني  عذب لاكن يوم البني ل اثنا هللا البني

 اثنني وا حىت غدا الواحد حيهثم كرث   لول اكنوا احلساد ايمنهتيى الــــزين
 ابملدا ايحبيب آ ين ني آ ين آ نت ابغيب  فاحك يل ويش اتيل املطل ايماطل ادلين

 وهللا آ لفني ايفتان والفــــني والــفني  فأ ين اس تجعل احلني ا ن رضيتوا ا ىل احلني

نك الغاية القصوى   س تة آ لف ايداعي العمل واملعــــنــني  عىل الزين والشنيا 
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 عىل الصد صدينخلها منك يل واردف   آ مري ولصنيقدك ذي حب لان خمفي 

 واهل الامتثيل ضدينفا ن رس الهوى   واحذر الواسطه يدرى مبا بيننا البني

 وقا رضي اهلل عنه
 تعــرفني اذلي ماحد معه يف زمانه  مطربه تعرفني امس احلبيب آ وماكنه

ن التعب   ومهي يل وشريي يل وهاش العيانه  يف بيانهواحذرينا البيان ا 

 من درى كيف يش مهنا حزم به وصانه  فا هنم قالوا آ رسار احملبـــــــــني آ مانه

 لبكفه ولطــــــرفه ول من لسانه  ماينسنس هبا بل جيهتد يف الصيانـه

ن تفّوه وحانت منه يف العمر حانه  آ هل اخليانه غيبوا منه وامىس جزي   وا 

ن اكن يف حد فطانه  الهوى عز شانهيف الهوى اياهل  من بقا  فاحلذار احلذار ا 

 يبلغ السؤل من ري القلوب الظامنه  ليعدي هنا يف دائرة ذا الكنــــــانه

 وآآخر احلال هو يف لك يش ترجامنه  لك ماقال للمحبوب ذا قال آ وانــــه

 وقال رضي اهلل عنه
 املنــــازل بناعىس يقع بعد ختريب   حبيب ايهللا عىس رده ملن يف العنا

 من صفاه املىنونلت آ ان واهل ودي   ويرجع ادلهر ذي هبت رايحه لنـا

ن شوفتك فهيا الغنا  فرد رآ سك بنظره ايلــــــــذيذ اجلنا  وشف ا ىل حايل ا 

 وقدك الدلن ذي منه يغــــار القنــــا  وحق عينيك وانفك ايكحيل الرنـــا

 لقد بىك الطرف من بعدك وحيين دان  وثغرك اليل اس تعار الربق منه الس نا

 ناآ ان اذلي فيك حب آ هل الغنا والع   ومس ين الرض ايعــذب اللام والضنا

 وحب خالنك اليل ثـــم واليل هنا  وحب من يف طريقك ايحبيب اعتنا
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 ومن عذل فيك ايابيه اجلبني آ وثنا  وانكل العبد ايشت املعاس يل آ نــــا

 وحق من ليةل املرسى ا ىل هللا دنــا  ل نـثــــناجهرت مقعده ل جكل ل نثنا 

 وما رسى منه يف مكه ووادي مىن  ناوما هللا آ عطاه فهيا من جزيل الثـ 

نك حب مايقــتــــىن  ومنهتيى النفس لكه ايرشاب الهنـــا  وماحوى قربه ا 

 فهل ترى عاد ايمن لحيب اخلنــــا  جعلت آ ان واهل ودي كل فدا لكنا

 حبيث لشوش حيرضان عىل رشبنا   احملبه والصفا وحـــــــدانندير ك س 

لهيا اغدان  ولحسود ولوايش جيي عنــــــدان  فيالها هذه اجلنــــــــــــه ا 

 عىل خزا لك شاين من عيال الزنــا

 وقال رضي اهلل عنه
آه ايذاك ذي قلـــــيب محل هل آ مانه  واذلي العني منه ماتعــــدي مالنـه  آ

 آ ين وعد اللقا ايآ لني من اخلـزيرانه  وين غيبت ماكل مابدت منك ابنه

ن خلف الوعد رآ س اخليانه  ايمالمتك ايري القلـــــوب الظامنه  ماعلمت ا 

ويش يعذرك ماتصلح لراجيك شانه
بليس خل الش يطنه واللعانه  1  فالعن ا 

 مثانـــــــهوين عادك تبا يب ايمومش   قبل ايعذب لكرث عليك الكيـــــانه

ن ذا جعب ذا طبع قل الفطانه  لتراعي ولمنك خلاطــــــر صيانه  وهللا ا 
 حال معكوس ايخملوق بــــني بيــانه  غري كل حال وحدك يقلب احلال شانه

 هل وداده وصانهمن حصب صاحب آ بدا   ماترى الناس لك قد تعــــىن بشانــه

 واحتفه ابذلي بيده وقــــرب ماكنه  وادخهل بني خلواته يف احيان حانــه

                                                           
1
 ابفضل : ويش يعذرك ايهممل رشوط الضنانه 
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 منه واطلق مبا يـبـــــــغاه منه لسانه

 وقال رضي اهلل عنه
 خبت من رآ ك ايعذب الشفا قبل حينه  قرة العني قرت عني من رآ تك عينه

 يف مغيب الرقيب هللا يذيقه غبينه  آ وصفا كل ودار الك س بينك وبينه

ل بزيـــــــنه  احك يل اباذلي زينه فضح لك زينه  واذلي ماتــــزين زين ا 
 واذلي حب ماجا منه زينه وشينه  واذلي الشمس يف حبر الفكل من دوينه

ن تلكم بصدق آ وجا بكذبه وميـنه  ابهلل اعلمين ا ين منتظر منه فيـــنـه  ا 

 مىض وانت صينهوين هو وين معري يل   الزين زينهوين ذي قلت يل ايمنهتيى 

 وانت ك نك همنا احلرب آ وبوحسينه  دينه آ وبعض دينــهواذلي لك آ وىف 

 ذا اذلي مايصون املعرتض من س نينه

 وقال رضي اهلل عنه
ن مريت يف ربع غنا  قل ذلي مرت آ اييم وان به معــىن  بن رجب ابهلل ا 

 ابهلل  اعلمه واس تعلمه هل فيه سهنا  لذلي حب ايسامل لعيــــــنيه واش نا

ذا جيت سهناهل يقع يل من  احسانه ا 
1
 

 ابذلي قد برا حــــــايل وذابه وعنا  فانت ايفتنة العشاق يف لك معـــىن

 ايحياة النفوس آ يح اذلي بك تعنا  اياذلي يف مسو امسه لساين متعـــــنا

 فا ن ماعاد هل رجـــــــوى ولهل متنا  آ حيه آ نعشه خهل من جمانيك جيــــنـا
 به عن الكون واهل الكون ال قىص وال دىن  نامنك يف  يشغري عندك فهل هل بعض 

                                                           
1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 انل بك ايمناه السؤل وامىس هينا  فا ن قبلته وقابلته بعزتك اياقــــــىن

 واس متع فيك ايابب الغنا لك معىن  وانرشح يف غصونه طري مينه وغنــا 
 واورد آ هل الهوى العذري فرادى ومثىن  واصبحت يف رايض ارضك مبانيه تبنا

 اجملنا ومن ل عندمه هو جمـــــــــــنا

 وقال رضي اهلل عنه
 لولعاد معدود العرب ذي يعدون  قرة العني مايل قصد يف عايل آ ودون

ل انت ايمبدي فنت لك مفتون  اياذلي حب ماحبه يف العرس والهون  ماابغي ا 

 مصيونعنه من نفيس آ ومن ال هل آ ومال   عن مراده ولصونواذلي ماختلف 

 منه مسجون ترس مي الرىضغري يف رمس   لول ميل منه آ ومل ولفه ولخون

 لو قرآ  قيس ليىل ذي به الناس هيذون  واذلي خري من قدكون الاكف والنون

 مدفون اذلي يفّ آ ورسى فيه من رسي   خزائين خمزونحرف من رمز ماهو يف 

 اجملنون آ بو لك جمنونآ ن يقر ا ين   عرش معشار من مثقال قرياط موزون
 يف حملتك سايق القوم ذي مث يسقون  فاحك يل ايحبيب القلب هل عادان كون 

 به فيه مسهونواذلي لك من هل قلب   احك يل اياذلي قد دان كل لك مديون

 الرجاغري ممنونواذلي عنده آ جر آ هل   ىن ومشطونــ به معسايلواذلي لك 

 وقال رضي اهلل عنه
 وهل بدا كل يف املسمر مال لك عني  ريت آ دجع الناظرينس مي ال طالل هل ن 

 مورد اخلد رونقـــهن مىت ماالتقني  حبييب الزين ذي زينه خفر لك زين

ذا ترجعن يف املغنا ورحنه وجــني  رينـواللواعب قوقام يسحب ذيوهل   ا 
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 مطلع النــــــــريينيرين منه جبينه   ايريتنا مث واعياين لعينــــــــــه يرين

 من ذربه الكننيبلحظ خالين آ شيك   ممتم الوصف ذي يرعى من املقلتني 

 ملول مطال مايويف مداينه ديــــن  مجيل لكه ولكن غـــــــرّيه خصلتني
 فديته آ لقا نصييب منه عشقه وبني   الوعد واخللف شنيوخيلف الوعد اياهل 

 ك وينفيا احلبيب املهاجر وين يب في  ذي كنت صنيمفن هنا ابن غيب الرس 

ىل اين ابهلل تباان روح رس يب هوين ذا مارسين  ا   وراك هو ماترى الزبل ا 

ان ايسويد الميـــني  وطول احلادي املرسى علهين حنني  فكيف آ ان وهللا ا 
 املدامع جرينومن شهودي عىل ذا ا ن   الكوايس ابرتينعىل شفا هار واعضاي 

 يرصين املراكب رصين لوش يئت يف ادلمع

 وقال رضي اهلل عنه 

 وشل صوتك وقل ايدان  ايابعوض حــــمك املغــىن

 وان عيل شــــــيد البنيان  شهل مبغىن من اس تغىن

ل ويل يف بنـــــامه شان  مادار ل هل الهوى مبنا  ا 

 ا ل مسع يف غناي احلــــان  وحادي العيس ماغـنــــا

 وحام يف حومة امليــــدان  منـــــــاوقيس ليىل دان 

وراح يروي حمك عنــا
 وابن يف عشق ليىل افنان  1

رس يف رابان وخــذ ماابن  ولك ايمن بغا معــــــــنا
2 

ن الهوى قد ريب معنا  من يوم كنا وحنــن آ قران  ا 
                                                           

1
 ابفضل : وراح يروي الهوى عنا  
2
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس 
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 ولنطقنا بلكــــــــمة اكن  لمال منا ولملـــــــــنا

 ومتتيل منه الغـــــــــدران  آ يـــــــامن درانيدور ماه 

 وسايق الك س والنــدمان  وك س مخره يسايـــــران

 رويدك آ قرص من الهذاين  وقل ملن اكن يعذلنــــــا

 الهوى ايانسانوذق رشاب   تعال وادخل مداخلنــــا

 كل اختيارك يف العـذلن  ويل طعمت اذلي ذقنـا

ن تتــــــبع  يوانونكتب امسك يف ادل  حننا وربك ا 

ن الهوى جمنـا  ذليذ واجلور فيه احسان  وتعرف ا 

ن زينــــوه آ وشان  ومن عشق طاب واهتنا  حياته ا 

ن احملب آ عــىن  مبن حيــــبــه من السلطان  حقيقه ا 

 حتري يف وصفها ال ذهــان  صفاهتا آ وصافها حس ىن

 الفـــــتاناياكحب الفامح   وبعد ايمنتصب ال قنـــا

 تزور يف الطيف ايفــــتان  عساك ايحب من يعنا

ن زرتنا وهـــــنا  ادلىج ال عيانوقد غفت يف   لعكل ا 

 وادي البانعليه يف سفح   يعود ذاك اذلي كــــــنا

 وروح ال رواح والرحيــان  وجنتين مثــــــــــرة املعنا

 الغـــــــــزلنوغازلتنا به   ومك سعدان ومك طبـــــــنا

 وقال رضي اهلل عنه

 ونيت آ ان من مناواته وهــــو ماوان  فضيضه القلب ماعــــّدا حيب الغنــا
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 رويدك ارجع ا ىل هللا ردها من هنا  فقلت ايقلب قد ذه ساعة املنــــثىن

 فقال ماان براجع لوثــــــــــنا من ثنا  وخل منك املغاين فا ن فيه العنـــــا

ذا ملت آ انبعيد  ذامحر   ههيات من بعدي ا   ون اعتناـالعيومن هو اليل ا 

 ذكرها والكىنال سام ويعرف امس اهل   يرد ويصدر ويوردمه معـــــه ابعتنا

 يتابع الرحي جاعل يف تبـــــعها غىن  حفني شفته عىل حالـــــــته ذه مادان

نه بتبعهتا ينال املــــــــــــىن  عدانهيت آ  رقصت هل مث قلت الس بق   وعنده ا 

ىل آ ين مارست رسان   نسري يف ماك ايماكل زمام آ مـــران  رسبنا رس بناا 

عىل هدى آ وجور مانرجع عىل ذا البنا
ن اس تفدان آ وخرسان هو لنا لكنا  1  ا 

 ورد رآ سك ا ىل مامر من عرصنـا  حراج ايقلب ساعدين عىل ذا البنا

 يرد يش من صفاان ذي مع وردنـا  ودنــــاعىس تذاكر ما قد فات من 

 رعى هللا آ ايم جمناان عىل املنحـــىن  ويعطف هللا بصفو املاء وطيب اجلنا

 فهل لنا عاد عوده ايليايل مـــــــىن  ومجعنا يوم غار امجلـــــــع من مجعنا

 اـمثل ماعندنوعاد عند اهل ودي   حافظي عهدانوهل ترى اهل املعاهد 

 فاسأ لش ابلواحد الفرد العيل ربنـــا  الوفا آ وقد حتول حاهلم بعـــــدانمن 

ذا بدت ايفضيضه لش ربوع آ هلنا  قفي وطييل وقوفش حول ذاك الفنا  ا 

 وابسها اجالل مث احيك لساج الران  وقبيل القاع ذي من قام فهيا احنــنا

 حيايك القناعىس اذلي قده املايس   مبا نظريت ومارآ يتــــــيه يب من ضنا

 مكثل ذي اسرتمح الرمحن قبل الفنا  يعيدان بعــــد مس الرض ذي مس نا

 هو هللا اعطاه ايحمبوب وانت انبنا  فزال رضه ورد اهـــــــــهل كاممه ثنا
                                                           

1
 ابفضل : مانرجع علينا آ ولنا  



553 

 

ليك آ ملنا وفيك احلاحنا جـهدان  مباطلبنا ولايواسع يف الغــــــــــــىن ا 
1 

 وقصدان انت ايلك املـــــىن قصدان  وعنك حتديثنا يف هجدان آ وجد نــــا 

 وهب لنا لك ماقلناه كل وابــــدنـــا  فال ختيب فدتك ارواحــنا وافــــدان

 نطول به يف هتامينا ويف جنـــــــدنــا  عىل احملبني وافرحنا بيش وحـــــدان

نه مقرص عن   ليعرف املنكر اجنازك لنا وعــــــدان  مدى خطوانويدري ا 

 ولو تعنا وخاطر ماحـــــــظي مثلنا

 وقال رضي اهلل عنه
ليك ايسامع النجوى ومايف العــــلن ليك ايذاك ذي   ا   مافيه قد خاب ظنا 

ليك بأ م احلسن ايهللا وجد احلسن  وابحلسن واحلسني الوايف املؤتــمن  ا 
 ايهللا آ طلقين من آ رس احملنحبقهم   لك وصف حسنوآ يب احلسن ذي منحته 

ن مل جيي منك من  وعافين واجل عن قليب غيوم ادلرن ل انت من ذا ا   مفالها ا 

 بك اس تغاثيت ايمولي اي ذا املنن  بك اس تعاذيت مما قد بدا آ وبطـــــن

ذا الضيق عنومنك يرىج افتساح   وفيك الآمال ايمن لبدا اعطا ومن  الضيق ا 

 طروق الفنتوكف ايمن به اس تكفي   كربــــــة املمتحنفيرس آ مري وفرج 

 من اذلنوب اليت سدت سبيل السهن  امسيت به مرهتنوجد عيل واعف عام 

ذا صالت   وكن كناين مفايل من كنان آ ومكـــن  رصوف الزمنسوى غياثك ا 

ــــــده وليل جمن  ولكن اجلود آ وسع واملاكرم مـــــنن  ولمعي علده آ وعـ

 رمحتك ذي حييي جدوب الزمنلس يل 

                                                           
1
آملنا هجدان    ابفضل : وفيك آ
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 وقال رضي اهلل عنه
مرحيب س بعنيمرحبا مرحبا مرحيب   مرحبا مرحبا ايفايق اخلــــــرد آ لفني

1 

ويش تبغني ايرمي النقا ويش تبغني  مرحبا مرحبا ايمش به الغصن يف اللني
2
 

ين اليوم حصهل ذا احلني  آ علميين به ا 

ن اكن من  ن اكن يف مرص   دنيا تريدينه آ ودينيج به ا   ابن عامثن والصنييج به ا 

 نيـفارفعي ابملغاين واعريف كيف تلق  صدق ماهو وحق هللا يف القول حتسني

 خملوق من طنيمامعه حول ماهو غري   به فهو حتت قهر احلب مقهور مسكني

ذا ون ايسني  مايعدي عىل ابب الرجا واملساهني  آ لطفي به وقويل هل ا 

 والعطا منه والرآ فه وفك املراهـــني  ابللطف واللنيفا ن ماربنا اوىص غري 
ن آ حد جار من رسل العقيد املداهني  طريق املساكنييف حكومته واس توطا   وا 

 ماجنا يوم توضع للحساب املوازين  يف مسريه ولراعى حقوق احملبــــني

 لول هل جنا من حـــر وهاج جسني

 عنهوقال رضي اهلل 
 مياناقصد هللا يف اسالمك وقابهل ابل   وغنيت ابدلانبلغريب ا ن ظهر صوتك 

ن دعوك النداما   ابمسه احسانوافن به فا ن ومسك ابلفنا   لمدامه وال داننلوا 

دمان  ايعيل قبل ال زمانمن زمان الصبا بل   فادعين فا ن يل فهيا عىل رشهبا ا 

 انــواملصىل وابن املنحىن احلي والب  يف رايض الرضا من سفح رامه ونعامن

                                                           
1
 ابفضل : مرحبا مرحبا س بعني س بعني  
2
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 انـخنا ولخآ  قوم ما بعد واحد مهنم   بني خالن مافهيم خلل وآ ي خالن

 مثل عامر وخو عامر وسامل وال نسان  خوانا  مامه آ ل عىل عهد الصفا والوفا 

 وقال رضي اهلل عنه 
 اكنعبد اكئن ولومهي يف الكون قد   عبد رمحن وهللا ماكام عبد رحـــمن 

 ايمعلنا واملنا سكل ايعايل الشـان  ايمسيع ادلعاء ايمن يرى رس واعالن

 آ عطنــــا منك مما للنا فيه حس بان  انـاعطنا ماعطيت آ ولك يف لك حمي
 غري من فيض عني اجلود ايعني ال عيان  منك بأ مثان د واصل خصةلفضل مابع

 وقال رضي اهلل عنه
 ابهلل آ حيوه عل آ رواحنا منه حييني  ابثننيوثنتني اس توى الرشح ايطرفه 

 مايعدين يف حر اللظى مايعــــدين  بردوا ابللحون آ كباد  قلقلهن البــــني

 مالفهتن كذا جيفني مابعد قــــــرين  نيـيف حرارات يل هبت لهن نود لك

 دينيغــمالهن عمل يف حبر الغرام آ ين   غري ينرشن يف حبر احملبه ويطــوين

ن   العنا ذي يعننيايهللا آ لطف هبن من ذا   بعدن آ وقربن آ عامرهن فيه جيرينا 

 علهن منه يروينفاسقهن غيث رمحه   ابح منا اخلفا ابن اذلي كنت به صني

 الهوى يف الغدا وينوين عادك تبا ابهل   قدهبن ماهبن ايهللا كفى قد هتــذين

ن ذا يش بكت منه العني  هبم ايموضع اللطف والزينآ لطف آ لطف   سوه يكفهيم ا 

 وقال رضي اهلل عنه

ذا كل عنـــايه متعــــىن  آ ل ايحويـــدي امجلــــايل  ا 
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 معاين هبا الصب يعنا  توقف وخذ من مقايل

 من البـــني عاين معىن  ترى قد يل آ ربع ليــايل

ذا هب فوج الشاميل  دعــــاين ا ىل دير غنــا  ا 

 اذلي حب واش ناوعني   وخالين آ ميس مصايل

 وهو يف نعــــــميه همنا  آ ان ممتحن يف نكـــــايل

 دعوتك فرادى ومثىن  فباهلل ايذا اجلـــــــالل

 ا ىل قاب قوسني وادىن  مبن قد عال يف املعــايل

 تفرج به الهـــــــم عنا  محمد محيـــــــد الفعايل

 ذي آ بدا هبجــره وثنا  وقرب بعيــــــد املنايل

 وهو قد وعـدين ومنا  جهرين وطول مطــــايل

 وفتح يل آ بواب سهنا  وعدين بديع امجلــــــال

 وماذا عىل رهف ال قنا  بسط يل ومد احلبـــال

 وقال آ جن من لك جمنا  ولوجاد يل ابلوصـــــال

 الناس واهناورحت آ روح   وغنيت بني الـــعــــاليل

 من متــــــىن بلقيا مىن  لاكن آ صبح القلب سايل

 سقاين حبيــــيب وهنـــا  عيل طاب يل ايحاليل

لينا ومــنــا  قلب ك سه املرحـــــال  وقال آ نت ا 

 وقل ويش ماقلت قلنا  حتمك وخـــذ لك غــــايل

 عىل اليل حتبه وتش نا  رضينابك اليــــوم وايل

 وكن ايمعر حيث كنا  مفل عن مجــــيع املوايل
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 عنه وقال رضي اهلل

 عادها ابتنسنس نودان فيه ايانسان  ايبن سكران عاد الكرس يرجع كام اكن

 يف رايض الرضا ذي حلها نور ال عيان  آ ويعود الصفا ذي مر يف ذيك ال زمان

ىل اطراف عرشان  ربع ال حباب ذي رابعهتم ايبن سكران  من مساييل جشنهتا ا 

 ومعىن ايعــوض مابدا ابنماكامها   ذي هلم يف سويدا القلب حهل لها شان

 ابدي آ وخاطر حانفا ن بدا من قدامه   غري مكنون يف مبنا ال مانه وال يـــامن

 من مرستك ابقباهل وقل وانت فرحان  قل هل آ هال وسهال بك وبني هل ابيان

 عن جرية البانيف عهوده فهل كل عمل   مرحبا مرحبا من صادق مابدا خـان

 عهنم يل آ جشانبه كامان يف التحديث   القلب يطامنعىس احك يل به وحدثين 

 من طيب ال حلانطيفهم اكن ما حنيت   فهيم آ غوى ولول انه حييـــــيين ادلان

ن   انــلول اش تقت من تذاكر لبىن ولبن  اذلي مس ال كوانوهللا الفرد لول ا 

 مهنم ا ن ابن معىن الزين يف لك مازان

 وقال رضي اهلل عنه
 قل ذلي ماحتملت العنا غري منــــه  شل خل العذب يسمعك ابذنهبن رجب 

 قبل ابخمرمه مييس من اهل اجملنـه  سل س يفه وس نه ايذيعل والصلح 

 فيه طعنهلك حلظه من احلاظش فهيي   فا ن ابخمـــــــــرمه مما هنا غاب ذهنه

 وجــنــــهوالنيب لوتربع منش ابنسه   وين به وين به مسكني هو من يكنه

 ماهو آ ل تغلق من س بايبش رهنه  ا ن جتي من عيونش ايسبب لك فتنه

 املساهني سهنهتقع هل من آ ولك اب  فأ يش تبغني هو ابيصدق اليوم ظنه
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 ارمحيه آ ندريه اليوم من ابب جسنه  آ وتبينه كـــــــــــذا مابني جشنه وحمنه

ن مايف رمحــــــة العبد وهنه  آ ل رشف ظاهر وخفره ومنهماهو   ارمحيه ا 

نه دخل ايقرة العــــني جنـــه  فا ن قبليت وسايرتـــــيه يل سار ضعنه  حقق ا 
 واصبحوا لكهم حالن يف روض آ منه   ومشس آ هل فنهوارشقت يف سام مشسه 

ن دعامه وقدخيل العـــــدا مرحجنه  من دمامه ال س نهجوا يلبون وارووا   وا 

 غري لكني يرشب من مدامه حبفنه  دنــــــــهماميلون يل دندن عىل شق 

 اياذلي زعــــــفرانه مايش به بلش نه  ذا لعينيك ايذي هل بنـــــــــــايه وبنـه

 اللك يف ظل حصنهقاموا آ هل القباب   فاسقين عاد ايذي من بنــا يّف مبــــنه

 وقال رضي اهلل عنه
 جرب قد فيه س يلنيهبت النود وافسل   مزمحى هبت العليا حضى يوم ال ثنني

  اس توقفي واخفقي زينقلت ايذا النس مي   س يل دوعن ووادي معد قالوا خلط عني

 ايابخمرمه ذا الزمان آ ينقالت آ ين آ نت   وين ذي عاد تبغنيآ خصبت ال رض مره 

ن ترى ال مر ابلعني  ماحكوا كل برس ارسايل آ وماكل آ ذنني  آ وطريقتك يف احلمك ا 

نه   لوهللا احيك يل عىس ينجيل الرينقلت   غاب يف غيبه البنيعن سام قليب ا 

 ايمعر جات به عنيبرشوا به وقالوا   قالت الفاطمي ذي قال به اثين اثنني

 آ ين رآ ايته آ بغا قول لشفهتا آ هلـني  قلت اينود هوذا صدق ذي قليت آ ومني

آفاته العنيماترى اجلور يف   قالت افتح عيون القلب شفها بعينني  الآراض وآ

 مره عىل رؤس املال الزين والشنيآ  فاشهر   يف مجيع النوايح والعالمات قد جني

 خل بيض الثنااي من فرهحن يغنني  قل هلم جامك املهدي رشيف الرشيفني
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 وقال رضي اهلل عنه
 العني ايظيب عنيوهل ترى العني منك   حبيب هل ترجع آ ايم الصفا ذي مضني

 ينالعنق مثل الغو ان فوق وشوف ال س ي

 ول مع محري اليل جدمه ذو رعـــــني

 رينـــونلتقي حيث ال عيان العواذل ي

وقول للعني شويف قرة العني زين   ونقتيض منك ايعذب الشفا لك دين
1
 

 آ عضاي الكوايس ابرتينوذا اذلي منه   تراه ذا ذي من اس بابه كويت الكنني

 ولبدا شفت مثهل يف القرى واملدين  شني حبييب الزين ذي مايش من اش ياه

 من املشاقيص ا ىل عيوه ا ىل رؤس عني  ولمع البدو ذي مه يف املراعي رعني 

 والزينات همام بدينفهو كام الشمس   بعيد ايمدعي هل مثل وين آ نت وين

 وبيهنن يف الضيا والزين ايطم بيـن   كام السامكني والنرسين والفـــــرقدين

 ايحبييب وعنيومن آ ذى لك ساحر   ايسني مما حاسداته يــــــــــرينعليه 

 وقال رضي اهلل عنه
 فا ين اليوم جيتك ابلفصيح املبـــني  بن عببد اس متع واتبع من القول ال حسن

ذا كنت تفطن  قول  منقول ابس ناد الثـــقاه املعنــــعن ن آ نفع آ فعاكل ا   قالوا ا 

ليه استسمل آ حسن به الظن  ممكن آ ربع آ عصب عىل مجموعها عصب  تب ترضع ا 

 منهتيى املنهتيى والرحب فهيا معـــــني  لنا اياهل ذا الفنفا ن يف التوبه ا ن حصت 

ن آ ظهرمعانيه آ وآ بطن ن حال به حال واقطن  لك ذي رتبه ا   آ و تبوآ  مقام ا 

                                                           
1
 هذا البيت واذلي قبهل سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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هنا عني مايعنيه يل  جـــــد وامعن  ا ن عىص وارسف آ وجا ابلهدايه وبرهن  فا 

ن رس طاعته واعلن  ماالقاه مسكنماسكن فا ن ماهل عند   فا ن عىص ينهتيي وا 

 والفوائد وبه رفع املهـــــامت يسهن  والترضاع ضامن ابلسالمه وابملــــن

ذا استسلمت  نك ا   واكـنتفزت ابلراحه الكربى فقم قمي   يف لك ماعنواعمل ا 

 والبسط ديدنتنظر املكل هل والقبض   ايذاك واذهنمن شواعف نزاع النفس 

 متسك العروه الوثقى ابل يرس وال مين  والتفت حنو حسن الظن به ايمن آ يقن

 وقال رضي اهلل عنه
فقع الطبل ايسامل وخذ واعط مـنــّـه  غن ايابعيل ابلبيت واعـــربه واثنه  ا 

 مرجـــحنهذي رقص والعاممئ لكها   قل كام قال يل حيىك لنا القـــول عنه

 لك من مل يقلـها ماروح رحي جنــــه  قال اياهل العاممئ قــــــولوا اللك دنه

 مذهيب مذهبه لكه يقيـــــنه وظنه  وهللا ا ين معــه فين يف العشق فــــنه

 فارو معناه عين ايبن حامد عنـــــه  ذي يبا قص من الآثـــار مااكن س نه

وآ جنهواقطف آ طراف زهره من كاممه 
ن حرضته عىل حتقيق كيهل ووزنه  1  وا 

ن حد آ نكر عىل هذا بعقهل وذهنه  فامحل اخلف منه ايحبيــــــيب ورزنه  وا 

قل هل الهيس فان اناكر ذا فيه وهنه  واعرتض عنده ا ين قلت يش فيه وهنه
2 

 لتصيبك عىل ذا ابعرتاضك جمنه

 فانفتح قفهل ولبه لفطــــنهل نكرس   فا ن ذا رمز فقــــــٍه مامعه فيه سهنه

 ال آ بو مبنا حديثه وآ ان ابنهصاحب اخل  ماهو آ ل من هللا عمل وهـــــيب ومنه
                                                           

1
 ابفضل : من جاممجه واجنه  
2
 الس يد سامل العطاس هذا البيت سقط من نسخة  
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 حني وقع يل اللبنه طرحت آ لف لبنه

 وقال رضي اهلل عنه
 لجتي العاذل املرسف عليه آ لف لعنه  بن رجب لجتي العاذل ولتس تظنـه

 العذول اجلهول هللا ميــــــيته بغبنه  رهنهلتصدقه ايسامل ولو مــــــــــــد 

ذنه  ليرى خــري يف ادلنيا ول يف اجملنه  ذي رىم بيننا ابلشوش بأ نفــــه وا 

 لول وسع هللا هل مع الناس جــــــنه

 وقال رضي اهلل عنه
 قلهتن ايبن صاحل عند ماالعيس حنني  ايزايد اس متع قويل وخذ منه بيــــتــني

 قلت ايعيس ماذا مااذلي منه تبكني  من فرط الصبابه وونـني حني حنني

 ه البنيوال من مضذا نبا العيس فأ يش آ ح  قلن ذا قل واحد من فراق الوليـفني

 مثيل ا ين معىن منقسم بني حبـــني  من رشب مره اذلابح ايامحد بكفــني

 فيه لبــــنيقلت لبني ماانطيـــعمك   قسموين وقالوا مااس توى احلب ل ثنني

 يف حمبيت قلبنيخاف اياهل الهوى يل   حب احلبيبنييشهد هللا عىل دعواي 

 يف الربااي عىل حاكهما لك مارآ يــن  آ وخرقت العوائد واملقـــــادير يقضني

لينا حملـــــــــني  فيه وامسيت جامع يف الهوى بني ضدين  فاتسع من هنا قليب ا 

 ني ابلعنيــــــــــــحما العايجعب ايجعب ذا يش 
 ذا ورى العقل ذا يش من ورى الزين والشني

 مباحتت ذاك آ ينلكن آ ين اذلي يدري   بل عنا ذا حني من ليرى احلني ذا فنا 

ن دري مادرى مدخهل مابني ال مرين  ليس يدري بذا وهللا واحد من اثنني  وا 
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ن قال  نه حىك املنيا ن سكت ضاق وا   ني صبح عىل حقربك وآ  مثل من مطلقه   آ يقن ا 

 آ وكام من بغا البني املطبق من الكني

 وقال رضي اهلل عنه
 مااقطع اليوم ايعذب اللام منك مسهون  عذب لواذلي يل منك من قبل لكون

 وهللا ولخونيف جنابك ول اخنا فيك   ابحتجابك وليرجعين اذلل والهــون

ن القيتين عايل آ ودونعبد كل طيعك   غري عبدك عىل اببك مقيد ومرصون  ا 

ن بت عن رآ يك مع الغري مرهون  آ وكون كل صب مفتون كل مبكلآ عرتف   لول ا 

 ذا حدييث معك واس تخرب الناس حيكون  حسب مااوميت هل وامسيت من وزن موزون

 الس يف مس نونفالتفت اياذلي يف عينه   كل مبا رآ وه مين لك عاقل وجمنـــون

 طائش العقل مشطون جيتكفا ين اليوم   عن من قال ماقال ذو النونواصلح احلد 

 مخرة ادلال والنونآ وكام من سكر من   يف صباابت من غاايت مثل آ هل ال فيون

 بني حسره وحنره يف غبا الغيب مصيون  فاظهرت منه غايب الرس ذي اكن مكنون

 وقال رضي اهلل عنه
 قل قبالش هبا من خادمش ايمل  العني  ذا الرساهل مك القيتـــه تهنت يف الزين 

 عل تدخلش رآ فه للمـعىن وترثــــني  جيت ساري هبا فرحان وابغاش ترضني

 حني يرسينمعتين ابلنجوم الساريه   فا ين آ ميس من اسقام التفراق والبني
 ويب من حمنيت لك يش اثنني من نظرين  يف ادلايج آ وجنيا ن طلعن آ وغربن آ ورحن 

 آ وحتملت يف ذا الوقت ثقهل من ادلين  قال ذا حسر ايمنصور ذي هو بك آ وعني

 مايب آ ل تعرضت البال مثل حنني  قلت ل واذلي القا العرس مابني يرسين
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 جاها ظفر صد ابلعنيغري يف السور ذي   جيت ا ىل خيل ذي مابعد يف احلرب قفني

  لحيمتل حاهل الشنيفادريك حال من   اعطا ابل يـــدين فانثىن مهنا مثيل قد

 لويقع ايحياة النفس يل وصل يومني  وانظري قبل يأ يت املني لرآ ييت احلني

هنا منش عندي مثل مكل العراقني  فا 

 وقال رضي اهلل عنه
ذا ارشفتوا عىل اطالل دوعن  واستبانت لمك ابانت ليرس وليـمن  ايبن صاحل ا 

نه الوادي املشهور من يوم مدين  وقل ايهللا كل امحلد واملنقف وكرب   فا 

 لكمه به بال واسط وللنـــــور عني  ماجتىل ملوىس غري ابلــــــــواد ال مين

 ل دوعن آ حسنلك من قال مرص آ حسن فق  من هنا فاشهروا لمين وفضلـه تبــــني

ن ذا ادلرب يرشب من   مرص يسقيه حبر آ نشأ  هل هللا وكـون  صفا املزن ال ضعنوا 

 مسكنيف ال رض  واداي ما كام مسكنه  ماتعدي س يوهل يف رحــــــابه مشنن

 لول مال يوجد مثل ماهل ولآ زين  مابدا حد خرس خنهل وماهل وقـــــنن

 آ حسن من آ ههل ولآ زينماعىل ال رض خلق   لك خطوه مئة دينار والبايـــع آ غــــنب

 فيه ايرب عامل خاض يف العمل وامعن  تعفف وصىل مهنم الفرض برهنمن 

 فيه ابقيس هو جوهر صدفه املكنن  فيه ايرب عارف يف ترابـــــــه مكفن

ن قيس بل مايمثــن  ماهو آ ل رساج ادلين اتج آ هل ذا الفن   مايقايس بقيس ا 

ذا  غري قهوه ولدنش يخ عارف سكر من   حـــن ماحتن املساجد غري منه ا 

ليه  ن تدندن دنت ال رواح ا  ن تدندنوا   ا حذر ا حذر تسب آ وتسخر آ وتأ يس الظن  ا 

ايه وافصح من قرآ   نه ا  ن عسعس   العمل وافطنفا   الغهيب آ وجنايبن قايض القضاه ا 



564 

 

 غن ايامحد بذا ل هل الهوى غن به غن

 وقال رضي اهلل عنه
 مادريت آ ين يبغونساروا آ حباب قليب   مانبامه يسريونبن رجب ساروا اليل 

 فا ن بغوا بر اكن هللا هلم يوم يكرون  لنودي نفـــــارقهم ولمه يــــــــــودن

ن بغوا حبر قل ايهللا عسامه يفولون  كيف آ ان كون ايسامل ومه كيف يلقون  وا 

 يف العنا والضنا والقل واذلل والهون  رصت آ ان بعدمه يف ش به ليىل وجمنون

 الغي مورش ومدهونريت كل فكل ل هل   آ دعي هللا يودهيم عىل مايريــــــدون 

 قليب هبم دوب مفتون ذيمن قد آ ولك   شل فيه القصب والطار واليل يغنون

 وقال رضي اهلل عنه
 آ لني منواك ايراعي احللق واملتعني  انهيه آ لني آ لني اليوم ايانهيـــــه آ لني

آ وجشتك الغواين ذي ابل صوات يشجني   لجع البنيكلقلقبك عنا آ وبك ضنا آ و 
1 

 فا ن ماراع قليب غريهن ذي يغنني

 عاشق ويلظنيذي ميرضن همجة لك   ذي يردين يف جسع احملبه ويبكــــــني
 وين بك فالهوى هيوي بصاحبه للحني  وين بك وين بك ايبن رجب وين بك وين

 نبيك ونشيك البني مابيننا البنيعل   رس بنا ايظنيين واترك اهلم والــــدين

 نشيك البني لول البني ماجثت العني

 وقال رضي اهلل عنه

                                                           
1
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 اياذلي لكام رآ يته فهو هل عىل عـني  عني ال عيان هل مين ترى عينك العني

نه ابن يف حايل البــــني نه حىك املنيواحك ابلصدق ايمن لبدا   ابهلل آ علمين ا   ا 

ىل آ ي اجلهات آ ين  ختطه ابل يـــدينخلنا اقرآ  كتايب ذي   واعرف آ نت ابغي يب ا 

 ماهو آ ل عىل ماتش هتيه آ نت ايزين   فا ن مايل معك يف يش ول ال مر ل ثنني
 ابتضاحه حصيحات القراحي وذي رين  احلقايق وذي افتنيحق عند اهل ذا اذلي 

ن   منك ملا جلت عهنن عناايتك الريــن  اس تجننيالنفوس ايحياة النفوس ا 

 فارسل آ نفاس تنفيسك علهين حينني   ابجلناايت عنك آ وكدن يف ذاك يفتني

ذا جني ذا اجريت به عني  بك وحييني من داين جنابك ا  واسقين ك س سلساكل ا 
1
  

 ين احلنييوارضين وارض عين قبل يأ ت   سلسبيكل وهب يل من سالم امسك امسني

 وامح قبل افتضايح وصفي العيف والشني

 رضي اهلل عنه وقال
ن بدا آ هل املاكمن من   ايبن سكران حـرك لك مااكن ساكن  مجيع املاكمنوا 

ن بدا كل حبيب القلب ذي فيه ماكن  خلنا ابذكر الساكن ومن اكن ساكــن  وا 

 نـمن اكن راهلول فك رهنه منه   ذاك ذي مابدا آ وفا ايعوض من مداين

ن اكن يبغا   يل جيك طايع ايبديع احملاسن حب  الشني ماان مشاينقل هل ا 

 الوثن ايمواثنجيك منقاد واعطيك   حب يل حب يل ساير وجامل وحاسن
 ايعذب غابنكون مغبون منك وانت   وادفن الغيظ ذي هو يب كام اهل ادلفاين

 غري ابلطبل بني اهل القرى واملدائن  قاق كل قاق كل ل آ حجد ولان مزاين

                                                           
1
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 يف احلرب ساهنويش تبغا بذا ويش آ نت   ليفاتـــنايحبييب حصيح آ فتنت من 

 ماتعربت هو ماشفت ايرب ضاعن  مامعك مصلحه تغلق عليك الرهاين

 افتح العــــني قدامك ويأ رس ويأ من  فافتح العني عكل ايحبيـــــــيب تعاين

 واحلصون الزبينه والفلوك الشواحن  آ ين عامر وخيهل واخلدم واخلـــــزائن

 قال ماعادان مراتب من كون اكئن  البحر هل ضامن ويف الرب ضامنذي يف 

ن قده موىل   اته ملا جرت بأ مره كبـــــــار السفاين   لك ظاهر وابطنوايقن ا 

فاخلف ادلهر به وانكر عليه الغباين
 بعد مااكن هل ايقـــــرة العني صاين  1

 هللا عىل من خياشنلختاشن فا ن   فاحذر التيه كن لني ملن اب يـــــالين

 وقال رضي اهلل عنه
 آ ين مازاد شب الغب صبني ال عيان  ايمىن القلب قليب منك موجع وتعبان

 والنود انست ابل غصانضا واحرتقن الغ  واللظى يف احلشا من بلبل البال وادلان 

قلت اينود هل عندش خرب ل هل ال ذهان  الورق والبانحركت من غصون آ غصاهنا 
2 

 قلت ذا صدق شويف يل تصاوير والوان  النود ماقد اكن يف الكون قد اكنقالت 

 يطلع  البدر والزهره عىل خده آ قران  آ وبدا لش حبيب ماتشاهبه ال لــوان

نه بدا يل من رىب سفح نعامن  مالها وصف ايانسانهل وصوف غريبه   قالت ا 

 بالثوب عراينواختلع بني خلق هللا   لونظر عابد اقبال النظر مثل ال داين 

 واذلي مهت من حبه عىل طول ال زمان  قلت اينود ذاك اليل جشاين ابل حلان

 عىل قليب احسانمن هواه آ نزل هللا هل   مر معري وان يف السكر هامئ وولهان
                                                           

1
 ابفضل : وانكر عليه الضغاين  
2
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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 فه لنــكام قليب من التلك لن قلبـه  مثل ماحل عندي هل من الود والشان

 من جوش دامان ايمنجي غريق البحر  دعوتك اينقذ لك من خانايهللا ا ين 

 يف تعاليق ماينفع معــــــــمل وربـان  ميانيرضب اخلب من جوشه عىل آ يرس وآ  

ل انت ايحامل ثقل لك كسالن  والصالة عىل امحد ماحدى العيس طرابن  ماهو ا 

 ماجسع طائر آ وغرد عىل فند ال غصان

 وقال رضي اهلل عنه
ابيزيد آ برص الراحه مع مجمــــع الزين
1
 فيه مامييل العنييف رىب الوادي اليل   

 وابرص اليرس ايامحد حل بني الرش يدين  اقىص هدوننيمن ـعقل منوه اخلرضا ا ىل 

م يل حرفه آ ودين   لس آ لفنيهل يف الوادي عىل مع ريت من  وهللا ا ين متىن ثـــــَ

2يومنييب تقاضا ومادى واجعل اليوم 
 

 علين شوف يل حليت ذي فيه حلني  وارتيض لويقع يل منه يف الشهر فلسني

 املذاليح ظلنيا ن رسحن آ وضوين آ ويف   حني يبدينواش بع الطرف من بيض الغرر 

ذا اصبحن وامسني ذا جني  ريتنا راعي آ رعى من ا   واجحر آ وصار دوعن ايبن صاحل ا 

ذا قلت غنــــــــــني ل ا   مايغنني فيه ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 وين ذيك الواثيق ايحبييب وال ميان  عبدرمحن وين الوعد ايعبدرحـــــمن

 آ نت انيس تذكر يومنا ذاك ايانسان  هو ليش ماابنوين ذي قلت يل هو وين 

                                                           
1
 ابفضل : ابزايد آ برص الراحه  
2
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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نه   وهللا ا ين لقوكل ذاك يف لك حميان   والنيب  يوم هل شانيوم ال ثنني فا 

نه قبض حتقيق  ذا ميمت كن   وايقانمنتظر عندي ا  نك ا   حنو يش اكنعندي ا 

 ايابيض الوجه مناناش تفق يب وكن يل و   فالتفت عاد ايعيين وشفين ابل عيان

 مثل ماان معك مفتون جمنون بك فان  معتين من مصمي الرس منك وال عالن

آثر وال ميان  شوف هينن وجشنهيا وتربه وعرشان  ك هنا آ م القرى مرىم املأ

ل آ ايمنا تش به البــــانيف شفايتك   انول العذر عسفشفه لول ذي طوى اخل   وا 

آكد هبا قليب ا طامن  غري ل جكل نرى سيئاهتا لكها احسان  ذا املعاين عليه آ

نك آ درى مبا يعنيك   وانت شف عاد مازانك فديتك وماشان نس آ وجانفا   من ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 لنا معاين يف املغـــــنا حلت عندان  سويلمه يف حلون ادلان معــــــىن لنا

 فلك من قد تعىن ابلهـــوى واعتنا  نذوقها يش نشارك به ويش وحــــدان

 هنار دارت بك سات الصفا مخــران  تعال وادخل مداخلــــنــا عىل رشطنا

ذا اش هتيتوا يف العشقه بلوغ املىن  وقال سايق احملبه هيت ايمن هـــــنا  ا 

 فال يصلنا ولحيظى املعـــــــىن بنا  واقتلوا انفسمك عىل ذا الغـــناتقدموا 

ل ا ن حص منه الفنــــا  فقلت لبيك ايحمبوب لبـــــيك آ نـا  بقايص آ وداين ا 

 ايكحيل الرانرضيت بك خذ قيادي   آ ان اذلي رصت ايسؤيل حلبك آ نـــــا

 ايلــــــــــذيذ اجلنا فرد رآ س املوده  ا ىل آ ين ماشيت من ثنا معك ل نثــنا

 وحن ابهلل ثياب الكــــــرب من بيننا  ولفين يف ثيابك واغتــــــــــــــمن لفنا

 ولك من حاول التغيــــري من ودنـــا  حذار يغويك من صفق كل آ ومر بنا
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 تباعد هللا يـذلــــه من تبعك آ ودىن  فدعه واردعه ايسؤيل وقـــــــل خلنا

ذا اشىك الضناولشفا هللا   اـومن تبدل بصاحبه ا ن قىص آ ودن  آ سقامه ا 

ن آ خ  عليه منا آ لف لعنه والف لعنـــــه ثنا  خان هللا اهل اخلناخان قل آ و لف وا 

******
1
 

 وقال رضي اهلل عنه

 قربت بعد تضــــــــرعي قرابين  ابمس ال هل الواحــــــد الوحداين

 ايذا اجلالل طلبت منك آ ماين  محمـــــــــــــــــدمبحمد وجباه آ ل 

ليك قد وهجت وجهو   برسائيل ومسائيل وكــــــــفاين  سائيلو  ا 

 بعناية وحامية وحـــــــــــــــناين  فانظر ا يل بعني لطفك وارعــين

 اييح ايقيــــــــــــــوم لك آ وان  وتولين فامي وليت ووالــــــــــين

ذا غنـــــــــا آ غناين  الفقري ا ىل غناك فأ غنــــــينفأ ان   بغناك فهو ا 

 منه عزيزا ايعظــــــــــمي الشان  وآ ان اذلليل فأ عطين عزا آ كــــن

 يل ايقوي فقوي ضعف كيـــاين  في لزموالعجز من صفيت وضع

 انــــاحلسن وال حس من لك امس  والعبد آ رشف مابه مسيتـــــــين

من اكئن ال كـوان يف ال كوان  هــومابذي اجلالل فبنور وهجك 
2
 

 بعظمي عرشك حممك البنــــــيان  مبعاقد العز املنيع وعقــــــــدها

 من وسع واسع رمحة الرمحــــن  ومبنهتيى ما ل انهتا لكـــــــــاملـه

                                                           
1
من نسخة الس يد  نمكلهاا ىل هنا انهتيى املوجود من حرف النون من نسخة الس يد سامل العطاس و  

 حمسن العطاس 
2
 ابفضل : من اكئن ال كرام يف ال كوان 
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 ــعظمى وجـدك شامخ ال راكن  وبأ عظم ال سامء من آ سامئك الـ

 آ سامئك احلس ىن ولك مصــــان  مجموع احملـــاسن من س ناومجيع 

 رس الوجود رسى ا ىل احلداثن  من عاليات صفاتك اللآيت هبا

ـرن مواضع الربهانــاليت قهـ  وبكنه مامتمت من لكامتك الــــ
1
 

 آ وفاجر قد جار يف الطغــــيان  عن آ ن جياوزهن بر يف الورى

 خري الـــــــــربية يف اخملافة اثين  حملـــــــــــــمدومبن غدا يف غاره 

 جاء البيان احلق يف الفــرقــــاين  ورفيقه الفـــــاروق من بصوابه

ليه املصحف العـــــامثين  وجبامع القــرآآن عامثن الــــــذي  يعزى ا 

 عايل املنار العـــــــــــامل الرابين  وعيل صنو املصطفى هارونــــه
 آ خيار عبد القادر اجلــــــيالين  وبقدويت ش يخي وش يخ مشاخي الـ

نك من تكون هل يكن ميــــــان  كن يل فا   يف اذلروة العليا من ال 

ليك مسارعا  ابخلري منبعثا بغــــــــــــري تواين  ويكون يف ادلنيا ا 

 من رش لك ال نس والش يطان  يف راحة وهمـــــــــــابة وسالمة

 من مه ذاك اليوم وال حـــــزان  يف يوم القــــيــامة مبعدا ويكون

خري اخليار وصفوة الرمحـــــن  ايرب صل عىل النيب وآ لــــــــه
2
 

 وقال رضي اهلل عنه

 قل ملن حبـــــــه براين  ايحويدي عيس ال حباب

 ايحبييب لوتـــــــــــراين  قل ملن جسمي به انذاب
                                                           

1
 هذا البيت سقط من نسخة ابفضل  
2
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد حمسن العطاس  
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 قلت ذا احملبوب جاين  الهـــــــوى البابلكام دق 

 خاف حمبــــويب جفاين  والهوى والباب كـــــذاب

 فصل

 ايحبيب القلب مالـــك  ليت شعري ليت شعري

 مااذلي قد حــــل ابكل  ليتــــــــــين ايسؤيل آ دري

 شابين منــــــه رضاكل  بأ يي ذنب آ رخصت سعري

 ماادلاعي دعاين حسب  واجبك من آ ي ال بــواب

 فصل

 يف ثياب الــــذل خاضع  ها آ ان ابلبــــــــــاب واقف

 مس تجري بك وطـامــــع  منكرس رايج وخـــــايف

 طائفه بأ هـــــل املطامع  عارف ا ن هلل لطـــــــايف

 من هبا مازال عــــــاين  مل تزل يف الـــدهر ماخاب

 وقال رضي اهلل عنه
 الفناخذ من صفا الوقت ماقد طاب قبل   ايمطرب وطاب الغناهبت كل آ نواد 

 ولتبايل مبن قـــــــــــفـــّـا ولمن دان  تغمن الصفو وارشب منه مث آ رونــــا

 ريته يذوق احملبه ذاك يل دلـــــــــنا  ماغري يل خل حبه ايعــرب طاقنا
 ايغــــالم آ فتنــامعك ذلا القيد حيهل   علقت يف قيد صعدي قيد سايج الران

 وقايض احلب من جور الشىك ملنا  قال الزم الصرب هذا والنــــيب وقتنا

ل مىن  لك تنوى ا ىل مكــــــــه وآ ان عادان  مىت عيوين ترى عــرفات وا 
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 هناك جمنا ذليذ الطعم اياحىل جــنا  املنازل واهلها والبناابشوف ذيك 

 وينجيل الشوش لكه والشىك والضنا  عىل وصوهل هيون الطعن يل ابلقنا

 ولفنا مث يف اجلنه حنـــــــــــــا واهلنا  وخمتها ايهللا امجــــــع ابلنيب مشلنا

 وقال رضي اهلل عنه
 عرصه وغطرف وغناطاب هل ايعيل   قلب الغريب املعىنبلغريب انرشح 

 فيه جمنا عنــــدان ايعيل ل هل الهوى  لك ايمن بغا الراحه ترى الرشح معنا

 والالكيل وابحفص آ غرقهتم مطـران  مامعا قيس ليىل غري معشار منــــا

ىل الغري ملنــــا ان ا   لكام زاد عـذهل يف هوى آ ولك زدان  ليظن العذول ا 

ذا لك طلب مامتــــــــىن  لك من راد يسمل من شواطح عطبنا  مه مناان ا 

ذا ضأ  مقرنـــاواحــــتذر   لينكر مىت ماشاف حننا شطحنـا تقمتر معنا ا 
1 

ن غـربنا ظهران  وانزتح من حامان ا ن شفت حنن انبسطنا  ا ن ظهران غربنا وا 

 مث ايبلغريب انصت لنا واس متعـــــنا  وادن منا مىت ماشفت حنن انقبضنا

 ساجد عىل آ ثر آ ثرانيوم قايض الهوى   قل لنا ايعيل هينامك التـــــــــيه هينا

 عنهوقال رضي اهلل 
ن طاب اياثمر لمك  هيض معنا  ايبن راين اياحىل من تغىن وغــــنا  ابهلل ا 

شل صوتك عىل مااعطيك عا لك مغىن
 وانرشح به وحن به عند ال قىص وال دان  2

 ذي عليه الثنا يف البحر والرب يـــبنا  واحك به لذلي هل يف رىب النجد مبنا

                                                           
1
 هذا البيت والثالثة ال بيات اليت بعده سقط من نسخة من نسخة الس يد حمسن العطاس  
2
 ابفضل : شل يف قشن مااعطيتك  



573 

 

ن طلب منه زدانبه وزيد سعوده   آ طلع جنم سعده وثناذي قدا هللا  وا 
1 

 وابلغه ايبن اثمر مهنا مامتــــــــــــىن  يف صفاته حامه هللا وصانه وهــــنـا
ل ادلعاء دوب منــــا  والبسه يف لباس لك حسن وحس ىن  فا ن ماهل جزا ا 

 من ماكنه فهو يف القرب والبعد منا  ا ن حرضان ورحنا آ ونزعنا وغبـــنا
 رس يس ذي يف رس مرساه رسنــــا  حرضة قاب قوسني وادىنآ ي ومن حل 

 بني اكفه ونونـــــــــــــه آ يامن اكن كنا  ابتباع آ مره العايل وجينا ورحنـــــا

آاثره عىل مااس تطعنـــا  عنـد ذولك ذي نورد هبم لك جمنا  به ولو نتبع آ

 وقال رضي اهلل عنه

 ادلينمعــــدن الغيب قطعنا العـرى وانقىض 

 يف طلول السفوح بني آ هل الهوى ساحف البني           

 آ وقد ابليس انر احلرب مابيــــــــــــننا البني

ن زاد حد يفتح ا ىل صاحــــــبه عني              وهللا ا 

 لخيليك تزخا ذي برزبك ابل يـــــــــــــدين

ن نفع فيك يش ما مرشبك غري يف  الشني              وا 

 احزتم شد ظهرك والق خندق وردمــــــني

فان لعادان زايف ولعادان صني
2
 

 ل ولعادان مكل ولقــــــــــــــول فيك آ ين            

 آ يقن آ يقن به واعرفه اياملاكر احلـــــــــــــــني
                                                           

1
ذا زدت زدان   نك ا   ابفضل : به وزد يف سعيد ا 
2
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد حمسن العطاس  
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ان عزمنا نشعق الثوب نصـــــــفني              واعرف ا 

 ال ايم وابــــــــــــــدينشعق مايرتقع مادمن 

ن زرع زارع آ ورحن الرسائل كذا آ وجيني               وا 

ن نظـــــــــرتك بنظرة رمحه آ عياين آ وريـن  ا 

 ريهتن قبل ليطبقن ال دفاف يعـــــــــــــمني           

ن قرص من الكيم يش فال عاد غنـــــني  وا 

 ل تبـــــــــــــــــيني لول زدن زينات الامتثي            

 يف ماكين ولينطقن ابمسي ويعنـــــــــــــــني

 وقال رضي اهلل عنه

 يف الباس وادلينواذلي مكن هللا هل   ايعوض قل ذلي كفه غياث املساكني

 ذاك ذي شاعت آ صياته من الروم للصني  قل لعامثن وايف اذلرع مشس الرباهني

 ابح كل ابح ايبن آ محد عنايه وتعيني  وايسنيوارتسم يف جبينه رس طه 

ذا ملت يف احلني  زادك هللا عىل مر اجلديدين متكني  وابلغك منهتيى الآمال ا 

نك الكزن   به آ ذى للش ياطنيوانت س يف هللا اليل   ذي ختىب لفك املراهني فا 

 وحصنه حتصنيواذكر العهد ايبن آ محد   فيك ماقول حتسني صدق ماان بقايل

 ذي صفوا مث ايعامثن من مزجه الطني  عبد هللا ابن آ محد وآ بوك املدافنيعهد 

ذا اسودت   واصبحوا يف طريق هللا حبقه حمقني  وجوه التواننيمه س ندان ا 

ن آ رضمت   مه آ ملنا س ندان يوم عرض املوازين  نرياهنم ابدلخاخنيايهللا ا 

 حبق الطواسنيفاكفنا رشمه ايهللا   واوقدوها لنا من غري لطف وللني
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 وقال رضي اهلل عنه
مك فديتك برويح ايعيون الغـواين  عذب مك كل تسقيين بك س الهواين

1 

 يف القلب اثينمامعك ايحبيب القلب   مامعك علمي ا ين يف حمبتك فــــاين

نك القصد يف املعىن وعني املعاين  وهللا العايل الغايل وحق القـــــراين  ا 

نه بدا ينطق   قايص وداين قدك حريتين يف الناس  بغريك لساينمااعرف ا 

ن حبيتين آ وقدك شاين  لولحب غريك ايالــــــذي ماتباين  قدك حمبويب ا 

 وقال رضي اهلل عنه

 وحط هبا يف رايض الهنا  قف ابملطـــااي عىل املنحىن

آءت لنـــــا  وقول لها دار ليىل  هـــنــا  تراها تراها ترآ

 توش يح

 غــاية الغايهترى 

 عىل خدرها الرايه

آيه آيـــــــه ورى آ  وآ

 نا ـــ ولو آ ن فهيا يكون الف   ومن يل بوقفه عىل ذا الفنا

 فصل

 ادعلهيا قرصان الهوى واملر   بليىل مفا بعد ليىل مــــراد

هنا بغييت واملـــــــىن  جفد ايالكرمي احلبيب اجلواد  هبا فا 
                                                           

1
 ابفضل : مك فديتك ترويين عيوين الغواين  
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 توش يح

 ا ىل آ ين املدى والطول

 ايغاية املـــــــــــــــأ مول

 مىت انل منــــك السؤل

ذا ماس يف بــرده وانثنا  واحلظ بأ قنا حيايك القـــــنا  ا 

 فصل

 اخلالعه حصيحتلبست ثوب   آ ان فيك بني املل  ايمليــح

 اعنـعىس نظرة منك فهيا   وقيلت يف ابب عزك طرحي

 توش يح

 تزيل العنا والباس

 ومنيس ندير الك س

 عىل غفةل احلــراس

 وانديك من بعدها اي آ نــا  وتدين مقايم مع من دنــــا

 وقال رضي اهلل عنه
 مرشب آ هل الهوى الهين  ايسويقي الصفا قد طاب

 وآ مل ك يس وغنــــــــــيين   فأ غتمن لــــــــذة الرشاب

 غايـــــــــة املرشب الس ين  واس متع من هذا خطاب

 مث قــــــــــــــــال لمتس ين  احلجـــابقد بدا يل من 

 فصل
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 من رآ ك كيف يصـــطــــرب  قل ايقـــــــــــــرة العيون 

 غــــــري ذا املعتب العرس  قل فديتك بيش يكــون

 واحتجب واســــــــــــترت  آ و دع املزح واملـــــجون

 لكن احــــــــــــذر متس ين  قال ماشاء ال حتــــجاب

 فصل

نه يريد  امتحاين وال ختــــــــــــبار  فاعـــــــــــرتفت ا 

يـتــــــــامر  شا آ كون هل من العبــــيـــد  يف التخلف وال 

 وامح الليل ابلنــــــــــــهار  وآ سابق ملا يريـــــــــــــــد

نه آ صـــــــاب  حيث قــــــــــال لمتس ين  والصواب ا 

 عنهوقال رضي اهلل 
 واس متيل معناه عين  ابهلل جد فيه  وامحد عىل ذا يغين  مق ايفقــــــــــيه

 مين ومن آ هل فين  كل ماتش هتيه  وآ ان وآ نت مــين  ماذا تـــتـقــــيــه

 فصل

 ليوم ينضاق ذرعي  كزني اليل آ مجعه  لشك بل ذاك مرعي  من ذول معــه

نس وجين  حيمي من يليه  ذي مه آ سايس وفرعي  وادع ال ربعــه  من لك ا 

 فصل

ليه آ د  هينن يل س ند  يف يح ليىل تقرب  مامثهل آ حـــد  عى وآ نسبا 

ين به وجيه  ا ين به تيه واحسب  هللا الصـــــمد  غين عن الكون مغين  وا 

 فصل
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ذ بني قربين بعـــد  فامي يـــــدعي  يف الغيل هل قرب يشهد  والثــــاين مـــعي  ا 

 ا ين بمك قــــلت ا ين  اباحلرب النبيه  غريوا عيل ايمحمد  ايلـــوذعيقل 

 فصل

 يف الناس قايص وداين  ممن قـــد سام  يف ماكنته ثــاين  والثالث ومالـه

 للك مهي وحــزين  غوث آ رجتيه  العيدروس الاميين  بوبكر ال مــــام

 فصل

 مابني لييل وصبحي  واطلبين غبا  وقال لتفيش مديح  والرابع آ بــــــــا

يل يأ تيك فتحي  اــالصبواس توص  ذا دعاين ونــــدين  من شاان جنيه  ا   ا 

 وقال رضي اهلل عنه

 ذي يفضح العنيآ نت ماشفت زين السور   ذااحلني ابلعنيايظفر بن معر ماشفت 

ن ملتقاها خري مما سقت عني  مثل ذا يف العرض آ ينآ حك يل وين تلقا   وهللا ا 

ىل غيب العني ن ساعة صفا مهنا ا   ووادي الرش يدينخري من صيف وادلوفه   وا 

 واحلقيقه ورب املصطفى اثين اثنني  والبالد اذلي آ رشف علهيا بالدين

ن من اكنت الهنه ندميته يوم  طول حدينعز من بن مطهر ذي مكل   نيــــا 

 الزين والشنيمنه من مامعا آ ولك يش   وابن عامثن ذي خيهل يف الروم لكني

 نيــــاحل ملن انهلماصفا املكل ذي يصفو   ذولك حطنيوالغدور الشغايب عند 

 والصالة عىل امحد كرروا منه آ لفني  دار ك س الود بني الوليفني غري يل

 وقال رضي اهلل عنه

 وشل صوتك وقــل ايدان  ايابعوض حمك املغــــــنا
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 البنـــــــيان وان عيل ش يد  شهل مبغــــىن من اس تعنا

ل ويل يف بـــــــنامه شان  مادار ل هل الهوى مبىن  ا 

 يف ربعنا رس وخـــذ ماابن  ايلك من يعرف املعــــىن

 من يوم كنا وحنـــن اقران  ان الهوى قد ريب معـــنا

 ا ل مسع يف غنــــاي آ حلــــان  وحادي العيس مــاغــــىن

 وحام يف حـــــومة امليدان  وقيس ليـــــــــىل منادمنا

 وابن يف عشق ليىل افنان  وراح يروي الهوى عنــــا

 ولنطقنا بلكمـــــــــــة اكن  لمال منا ولملــــــــــــنا

 ومتتـــــــــــيل منه الغدران  يدور مــــــــــاه آ يامن دران

 وسايق الك س والنــــدمـان  وك س مخـــــــره يسايران

 رويــــد قرص من الهـــذاين  ملن اكن يعــــــــذلنا وقل

 وذق رشاب الهوى ايانسان  تعال وادخل مداخلـــــنا

ذاطعمت اذلي ذقـــــنا  كل اختيارك يف الغــــدران  ا 

ن تتبع حنـــــــــنا  ونكتب امسك يف ادليوان  وربك ا 

ن الهــــوى جمنا  ذليــــذ واجلور فيه احسان  وتعرف ا 

 حــياته ان زيـنوه آ وشــــان  ومن عشق طاب واهتنا

 ولوظمي ابطنــــــــه راين  يعيش يف عافيه دهـــــنا

ن احملب آ عـــــنا  مبن حيــــــبه من السلطان  حقيقة ا 

 حتري يف حس هنا ال ذهــــان  صفات آ وصافـها حس ىن

 اياكحب الفامح الفـــــــتان  وبعد ايمنتصف ال قـــــنا 
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 تزور يف الطيف ايفــــتـان  عساك ايحب من يعىن

ن زرتنا وهــــــنا  ادلىج ال عيانوقد غفت يف   لعكل ا 

 عليه يف سفح وادي البان  يعود ذاك اذلي كــــــــنا

 وروح ال رواح والـرحيــــان  وجنتين صفوة ذلتـــــــــنا

 الغـــــــــــزلنوغازلتنا به   ومك سعدان ومك طبــــــــنا

 وقال رضي اهلل عنه

مسك ذي  آن اذلي رسه يف الرس خمزون  يف الغيب مكنونرب ساكل اب   والقرآ
 واملشاخي ومجــــع الصــاحلني املريدون  ذي مه يطبونمث ابلقطب واهل البيت 

 ايهللا ارمح عبيدك فا هنم ابميـــوتون  آ ن تفرج عىل من اكن هل قلب حمزون

 ذي جيورونمن زمان البال واهل ادلول   محمد فا هنم دوب يبكونوارمح آ مة 

 سوه تأ ديب ايريب عسامه يتوبــون  مك تؤدب عبيدك اباذلي دوب يلقون

 واجلوع والهونارمح اخللق من ذا القحط   مكل احلال فا ن احلال حاين وممحون

 يغدونواهل ال ودي حتاروا مادروا آ ين   لك غايل رخص يعرضه موله ابدلون

 واملساكني قدمه يف الشوارع هيفون  حد غدا مية القبهل وحد سار مسعون
 رنونـوالنرش مكلت والطري ماعاد ق  مثل ال وجاع ذي مه من وجعهم يونون

ن وقع غيث وآ ل ماترى قط برذون  وا 

ىل النونآ عدم اخللق مره من   وانت ايرب منك العفو واخلري مسهون  سامها ا 

 مرىج ومسهونبل تزيد عىل مااكن   ماختلف بذي مه يظنونوانت حاشاك 
 ذي يريدونايمليك آ سق خلقك واعطهم   قدك ضامن عليك الرزق للخلق مضمون
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 ذي به حيلونواسق دوعن ووادي معد   آ سق هينن وساحهتا وعندل وقيدون

 آ ما يهنونواجعل الغيث مايفرت ا ىل   خلف جشعونواسق ايرب وادي رس ذي 

 ذي يس نونوارمح آ هل امجليل وآ هل احلجل   العافيه والصلح حىت يطبونوانزل 

 وقال رضي اهلل عنه

 فوق غصن البــانه  صاح طـري العشقه

 مطرابت آ حلــــانـــه  ابت ليهل ميــــــــيل

 ذي الغــــنا ماشانه  قلت لــه واساجــــع

 يف الهوى وافنانــــه  آ نت مثيل رقـــــــه

 يف جشون آ جشانـــه  قـــــــدان قبكلقال 

 وانكرس ســـاكنــــه  جر بـحـــــره فليك

 واجحبه ربـــــــــانه  واس تجار حبــــــاره
 جيش يف كثبــــانه  يف الساحلواصبحوا 

 رب من زفـــــــانه  هلــــــــــقابلتين خي

ن فرسانهقدمهـ   قلت حايل حـــاكل
1 

 من قتال آ قـــــرانه  شفت مك من وهقه

 غلمــــــــة صلعانه  طــــــــاردوين مهنم

 ممــــــــزقات آ كوانه  واوســعو يف درعي

 من طام طــــوفانه  قلت ايمـــن ينجي

                                                           
1
 ابفضل : من بال فرسانه 
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 من فــــــــنت فتانه  جنــــين والطف يب

 آ سهمه بــــــأ عيـانه  يل حبيب يـــــريم

 ما صانه قاتـــــــهل  من عــــرب يف آ رضه

آنه  قلت لتـــــــرميين ن مــــــــــايل آ  ا 

 ايغــــــريب آ زمانه  آ عف عــــين صــين

 فا ن ذا حمــــــــيانه  قال قــــم يل ظهرك

 خفت من طغيانه  ملت من قـــــدامه

 ابش تيك بــــه عانــه  مث جيت القــــاضـي

 جار هــو واعوانه  ماعــدل يف حمكــــه

آقــــايضقلت   خف شديد آ راكنه  لـــه وآ

نــه  يندرك من خــــانه  خف من هللا فا 

ن نصب مــــزيانـه  قال ماان خيـــــــفـه  ا 

ميــــــانه  الهوى كفر آ هـــــهل  فيه مثل ا 

 لتـــرىج احسانه  من تــــــــوىل مهنم
 ايمعـــــــــر ديوانه  مااصعب آ مره واغلظ

 س ندبة ش يطــــانـه  خابــــرقلت قدين 

 يب وبني آ بــــــيانه  مك ومك قــــــد سوى

 غـــــري من جسانه  والنيب ماشيــــــيب

 يف لظى نـــــــريانه  جرين واحـــــرقين

 بعــــــــدها غفرانه  لكن آ طــــلب ريب
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 وقال رضي اهلل عنه

 يف كونه يقــــني آ وماكنه آ ومن آ تقنك   قرة العني مااحظى من حظي بك عيانه

 اياذلي قرة اخلـــــــــرد بتعظمي شانه  آ وهذا فيك واطلق ايحبييب لسانه

 ايذهب مرص اياصفا من مصفى الزاينه  واذلي ماتزن بلقيس عنده بنــانــــه

 لول غردت ورقا عىل غصن بــــانه  آ نت لولك ماقيس اش هتر يف زمانه
 قام سايق ادلان فهيا يصفي دنـــــــانه  ا ن لك حانهبل حصيح الالكم الصادق 

 واملزامري واهل ادلندنه وادل يــــــانه  ماهو آ ل بأ ذانك مثل صـوته بأ ذانه

 هــالعيان غري قد شاف يف معناك مثل  مااعتىن منك العاين ولاطلق عنانه

نك اذليب والراعي املراعي   فاتضح عند من يف قلبه آ دىن فطانه  وضانها 

 وقال رضي اهلل عنه 
 لول عني تبرص مثل ماقد برصانه  بن رجب ماجعب مثل اذلي قد نظرانه
 هو احملتجب ابلرس ذي ماعرفناه مـــا  لول يف الهوى عاشق طعم ماطعمناه

 مك نغين ومك نشعر يف آ وصاف مغناه  املزنه عن الوصف اذلي قد وصفناه

 وقال رضي اهلل عنه

 وازجر ولو حنت عىل آ عطاهنا  مق شدها للسري ا ىل آ وطـــــاهنا 

 ترسي عىل اليرسات يف س يطاهنا  خل التأ ين يف مسريك رسبـهــــا

 جندا ولجتنح ا ىل غــــــــزلهنا  جاوز هبا بيد القـــــــــفار مميام

ذا قطعت آ اكم جنــــد سالــاك  جف الشامل وجزت يف غيــطاهنا  وا 



584 

 

 من سعداهناودع القلوص هتش   وعفر وجنتيك بــــــــرتهباآ نزل 

 طوىب ملنطرح عىل كثـــــــباهنا  آ برش فقد نلت املرام برامــــــة

 آ زىك ساليم مصطفى عـدانهنا  وادخل ا ىل احلرم الرشيف مبلغا

 زين الوجود ونور عني آ عـــياهنا  هادي ال انم محمد خري الـورى

 ايهادي الغاوين من طغــــياهنــا  الرضحي وقل هلمث آ دن من ذاك 

 للناس ديــــــــــنا انخسا آ دايهنا  ايخامت الرسل الكرام وشارعــــا

 من نرياهنايف احلرش آ هل الزور   ايرمحة للعاملــــــــــــــني ومنقذا

 يوم ال انم ختاف من ديــــــاهنا  ايماجدا لك يلوذ جباهـــــــــــه

ذا ماالرسل قالت آ مجعا ايمن  نفيس وقد خرت عىل آ ذقاهنـــا  ا 

 تعدوا هجمن من يدي خـــــزاهنا  آ قبلت حتمي الناس طرا عند ما

 بشفاعة عظمى يف حمـــــــــياهنا  وتقوم تشفع للـــــــــــــربية لكها

 مـــرالرصاط عىل لظى وامتاهنا  مزيان يوضع للقضاء وبعـــــــده

ذ توضع ال عامل يف مــــــزياهنا  النداء بسعادة وشـــــقاوةوآ ىت   ا 

مياهنا  ابذليوتطايرت مث الصحائف   جنت الورى من فسقها وا 

 بك يصفح اجلبار عن عصياهنا  وتنال آ متك ال مـــــــــــان ل نه

 ركب النجايب قــــادها بأ رساهنا  اب وخريمنايخري من وطي الرت 

 مما تؤمل قــــــــــــــــرة ل عياهنا  وده ــــــــوفايخري مأ مؤل ينيل 

 ومزيل آ هل البــــغي من بدلاهنا  ايقامعا ابملرشفية من عـــــــــتا

 ايمرعب ال بطــــال من طغياهنا  ايواطيا ابلعزم هامات العـــــدا

 ايسايب الغـــــادات مع صبياهنا  ايغامنا ابلس يف مال خصومــــه
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 ايابسام ابلضحك فــوق آ عاكهنا  ابلرعب لك كتيـــــــبةايهازما 

 بتواصل الآايت من فرقــــــاهنا  من رب السامءآ نت اذلي آ يدت 

آ نت اذلي آ خسأ ت لك جمادل
 من قومك العرابء ومن حقطاهنا   1

 واحنازت الكـــــفار عن آ واثهنا  آ نت اذلي ريعت مببعثه العـــدا
 فهزمت آ بن النرض مع غطفاهنا  حىصآ نت اذلي آ رسلت كفا من 

 من بعد صبوهتا وقل ا حساهنـا  آ نت اذلي هدي ال انم بنــوره

 وحتامكت هجـــــــــال ا ىل كهاهنا  آ نت اذلي آ رشدهتا ملاغـــــوت

يواهنا   آ نت اذلي نريان فارس آ مخدت  بظــهوره وبدا انصــــداع ا 

 عىل هبـــــــتاهنا من بعد ا رصار  ايمن هل آ ذعنت الوجوه وآآمنت

ذ بدلت وصبت مع رهبــــاهنـــا  ايفاحتا دور النصارى عـــــــنوة  ا 

 يف ليةل ال رساء ا ىل رحامهنــــــا  ايرايق الس بع الطباق وانظــــرا

 من انزح ضايم احلشا جــراهنا  هل ايرسول هللا تسمع دعــوة

  يـــــــدي جساهناقد آ وقعته يف  انداك من بـعد ل ن ذنــــــــوبــه

 فرساهناطرق املعايص يف مدى   مازال يف تيه املهاكل راكـــــضا

 نفيس اخلبيثة يف رضا ش يطاهنا  قضيت آ ايم الش بيبة طائعــــــا

 وجرت مع الشهوات يف ميداهنا  فغدت وراحت يف مراعي غهيا

آاثهمـــــــــا  اـوحست عقار ال مث من ادماهن  ولطاملا جرت ذيول آ

 ابلعجب والتطريف من عدواهنا  وتبخرتت يف حةل مرقومـــــــــة

 وبدا لعيين الرحب من خرساهنــا  وانكشف الغطاوالآن لح الصبح 
                                                           

1
 ابفضل : آ نت اذلي آ حسمت لك جمادل  
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 فهيا ببخس البخس من آ مثاهنـــا  وعلمت آ ين بعت نفيس زاهدا

ليك  جتــــريين  ايمنقذ الغــــــرقان من طوفاهنا  وآ تيت مرعواب ا 

 خلقا ولاكنت مجــــــــيع آ كواهنا  لوله ماالباري بــــــراايمرسال 

 نبوية حتمي محى جـــــــــــرياهنا  اي آ محدا جعل ا يل بغـــــــــــــارة

جابة يـروي الصدا عطشاهنا  هيا آ غثين عند لك ملـــــــــمة  اب 

 ل واهناهمام دعوتك دعـــــــــوة   مق يب وكن يل ايمحمد منجــــــدا

شارة  آمنا  بأ مانــــــــــها  وآ بعث يل ايجد احلسني ا   آ حيا سعيدا آ

 س يقت ا يل عىل يدي رضواهنا  وادخل هبا قربي فأ لقا روضــــة

ذا لقيتك يف املعادي رآ يـــتين  مس تبرشا من لبيس تيـــجاهنا  وا 

 انحت مطوقة عىل آ فــــــــناهنا  مث الصالة مع السالم عليك ما

 ما آ طرب احلادي مطي آ ضعاهنا  وتعم آ كل والصحابة دامئــــــــــا

 وقال رضي اهلل عنه
 احفظ عىل دنياك واحفظ ادلين  ايذا املعمل اي آ بو اجملــــــــــــانني

 تروح لعوزه ولالزعـــــــــانني  لتفتح آ عيانك ا ىل الظبا العني

 وقال رضي اهلل عنه

 والشكر هلل عىل حالـــــــنا  امحلـــــــــــــــــــد هلل عىل مادان

 ولك وايش قد وىش بيـــننا  نلنا الرسور واملىن والهــــــــــنا

 ووصل اخلل ونلنا املــــــىن  قد ذهب الباس وزال العـــــنا

****** 
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 وآ صبح الشمل به موثـــــقا  وزار من كنت هل شـــــــــــيقا

 قد طابت اخللوة عند اللقــا  يف روض آ نس منعم مورقــــــا

 ودار ك س الوصل مابينــــــــنا

 وس يدي منـــــاديم وآ صيل  يف حرضة القــدس دلى املويل

ذا اسكرين وقال يل  مبزجه يل من مخــــــــرة العسل  حىت ا 

 ارشب رشاب ال نس من قربنا

 ونوره املقتبس الالمــــــــح  الالحيملا اهتـــــــديت ابلس نا 

 ايمدعي احلب آ ما تس تحي  حىت نظرته نظــــــــــرة الاكحش

 تنظر بعينك ا ىل غـــــــــــــريان

***** 
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 } حرف الواو { 

 قال رضي اهلل عنه 

 ولشوف ضوهمااقدر آ محهل ل وهللا   رب مايل عىل تأ ثــــــــري قوتك قوه

ن آ وميت  آ ومن اليل خييل غيث غيثك ونوه  بيد سطوه هل  من هنا حيمل ا 

 حني تبسط لنا رحنا براحات نشوه  لكنا جعز لول آ ان قـــــــــالل املروءه 

 حاسب اليل معه هل بني حرضه وبدوه  يسحب التيه لك يف ميادين زهـوه

ين   آ ورآ يت هفوهفاصفح ا ن شيت منا زهل   آ مسيت جوهالليهل واعطف آ لطف يب ا 

ــ  ىل آ هل ولآ خوه   تيك مش تيك يل يف شاكاييت آ سوهمـــ ليك آ ش تيك ل شيك ا   منك ا 

 آ خطي خبطوهآ قدر  لول مثل عاديت  مس ين الرض مااقدر ايحبييب تفــوه

 يل جتاب آ وتقع للمرجتي عني رثــوه  الرجا عل دعوهغري واقف عىل ابب 
 اكفيه وافيه فهيا غــــــىن هل وسلوه  ويعطى بعد ال طالق عطوهتطلق آ رسه 

هنا خري عــــروه  للمساكني يف ادلنيا ومنجاه غـــدوه  والصالة عىل طه ا 

 وقال رضي اهلل عنه
حذر تطيع النفس   قليب آ وصيك غلق عنك ابب ادلعاوي حذر ا   فامي تناويا 

 طريقك تقع رآ س الغرض للبالوييف   آ وتتابع خطاها تعـــــرتضك املالوي

ن كنت تبغا   فا ين اليل عىل رآ سه مدار الفتاوي  تنثين وانت راويفامسع ا 

 وانشد آ هل الهوى من دهل آ وسار غاوي  يف فنون اجلنون الــهــــاويه ابملهاوي

 مث لابن كل ذا فاجهتد يف التداوي  لكهم يشهدون ا ين هناك املنـــــاوي
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 وكن به فداويوابذل الروح يف العشقه   متيل آ وتراويكن بذكل صدوق احذر 

ن عرفت ا ن حمبوبك   لتصونه ولمتيس عىل غش طاوي  ا ىل الغري انويوا 

 اكويـوانقطع منه وانه التعلقه والش  سارح وضاويترك آ مره وكن ابلصرب 

هنا ماتفيدك يف هـــوى لك داوي  املداوي من يداويك لسقمك من آ يدي  فا 

ن ذكر للمحاسن   وافهم آ رسار يل ماكل قعـه لتقاوي  ماتساوى املساويوا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ا ىل حيث هتوىفاس تحضه وزد وصه   بن جبري ا ن رسيت آ ورآ يت غريك تنوى

 ض تطوىال ر  هاذي بسمر العوايل ل هل   للبـــالد اذلي قد بطلت لك دعوى

 للندى والردى فهيا للكني ماانـوى  ومثوىبور ذي يف نواحهيا حمـــــهل 

 علقم وحلوىمن سامها مطرها عق   من قصدها خلري آ ورش اثرت هل آ نوا

 والق مفضا مدر مرساح وهجك ومضوى  لتلفت ا ىل حاجر ولآ طالل حروى

هنا لذلي قد شاف ماثـم تسوى  ل ا ىل اسفل تعـداها ول مي علوى  فا 

ن بد من ماها ولو ماهل آ بوا  حبوى لويذوق العنا من دوهنا آ وسار  وهللا ا 

ن عدل بدر فينا آ وجار مامث شكوى نه اليوم مأ زي لك خوف ورجوى  ا   فا 

ىل الزهراء ا ىل ابب تروى  من رفع رآ سه آ وطول خطاه آ وتنحوى  من دثينه ا 

 غاية ال مل لك قصوىايهللا آ وصهل من   ماسمل منه لو ابيــوان كرسى تلوى

 وهنيه عن بصريه وتقوىواجعل آ مره 

 وقال رضي اهلل عنه
ن كنت عن   كنت يف تيه بيدا الومه سارح وضاوي  هنج احملبني غاويعذب ا 
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 مث ذا احلني روتين ريــــاك الـرتاوي  داعي ادلعاويمال يب عن طريق القوم 

ايها هواي املهاويذيك ذي البس ين   بينت ايمىن قليب لعيــــــين املثاوي  ا 

ن مايل يف   فادعين حني تدعيين وقل ايمراوي  غروري مساويفاعرتفت ا 

 واشهد آ هل الفضا واهل القضا والفتاوي  رو كذيب يف العشقه عىل لك راوياو 

ن البنا ذي كنت   فا ين امسيت ايدايج احملاليل طاوي  ابنيه خاويعارف ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 ايامحد ا ن ذا الش يخ صفوهآ طلب الش يخ   ابزايد انرشح للش يخ واطلبه دعوه

 ليبا زخرف ادلنـــيا ولفــــيه شهوه  هل مع هللا رسيره ايبن صاحل وعروه

ذا خذ مع ن بدا الفجر وابدا   م يف الليل غفوهاالنو  مج ا   بني الآفاق ضوهوا 

ن دعا القوم داعهيم   شفت هل يف طريق اذلكر ابجلوع قوه  ا ىل دار خلوهوا 

 ذه صفاته وذا حاهل كن اعرفه واروه  خيالطه آ ين ابلقلب نـــوهمادرى ما 

 من معه كزن غطا الـري منه وموه  فا هنم قالوا ارابب الصفا والفــــــتوه

نه قليل اخلري خياب جــوه آه آ وبرسه تفــــــــــوه  واظهر ا  ن تلكم مبارآ  وا 

 والالكم املشوهفاحك ل هل ادلعاوي   آ عرضوا عنه واطفوا نور حاهل وضوه

 ماهلم يف رسول هللا واحصابه آ سوه  عىل غري قدوهذي سعوا يف تصوفهم 

 واحلقوا به واكنوا يف طريقه هل آ خوه   غري اتهوا مع الش يطان من حيث توه

 واس تظلوا بغميه ذي مل  منه جوه  واس تطابوا سامعه يــوم غــــىن ودوه

 ماالتصوف بعاكز ولمحــــــل ركوه  ايعبيد الهوى ايمن قد آ لهاه لهـــــوه

نه لبس دلق وحبــــــوه  ماهو آ ل بقتل النفس ايانس عنوه  لول قالوا ا 
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 والتجايف عن الكونني صدق آ ي جفوه

 وقال رضي اهلل عنه
كتوى  جعبت من انر يف اجمللس وثرها غوى  لهيا بعــــيين والفؤاد ا   نظرت ا 

 فقالت القوم ساروا حنو ابب اللوا  وقلت ايانر وين آ مست راكب الهوى

 بعينه ضوىيبون من شاف يل ضوا   وخلفوين يف اجمللس غوى يف هوى

 اذليب همام عوىمدير ابدلار عاوي   النار حلف اجلوىفنيت آ ان من الكم 

 بيد من قد دوىوهل كل آ يدين توخذ   لسقمي دوىفقلت ايدار هل يدرك 

نه يف آ بيار املهاكل   من قةل املاء ذوىن ذي وتسقي الغص  هـــــــوىترده ا 

 هويت من هو مىت مارمت وصهل لوى  فنا معــــــىن مبن ليعرف املس توى

 ايمعر مااس توىوقال ههيات عاده   ورد رآ سه ومشر جانـــــبه وانزوى

 وراك هو مامسعت الراوي اليل روى  فقلت لحول منك ايشديد القـوى

 عىل براقه وطاف الكون به وانطوى  ركب واس توى ذيويف الصحيح ا ن طه 

 اين ودع للسوىفرد رآ سك ا ىل الغ  يقول لكني هل من نيــــــــــته مانوى

 جباكل مبا يف ادلائره قد حوى  وقل  وخل ايقرة العيـــــنني قوكل سوى

 وقال رضي اهلل عنه
 ويزوىعل ما قد مىض فهيا ينحى   ذيك تطوىال وهل عذب عل ادلعاوي 

 ورى آ نوادها آ نوىمابدا مابدا اثرت   فا هنا مس عند آ هل الهوى اياهل ال هوا

 مايه آ ل دعاوي داعيـة لك بلوى  لول للمرجهيا يف النيل رجـــــــوى
 النفس والنفس تغوىفا هنا من بقااي   فا ن روى من مقايل قول يف ذاك يروى
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ذا اس تقوت   فيه مابدا آ ل خشوعا وتقوى من بدا  ونور هللا آ قوىسالفهتا ا 

 مثيل ا ين لقينا ذاك يش ماهل آ نوى  فاس متع وافهم املعىن ودع لك دعوى

آاثر من لمرساحات ال سوى  منبع النور ذي رقــــــاه ربه وبـــوا  واتبع آ

 يف معايل العال حىت قطع لك علوى

 وقال رضي اهلل عنه
ن احلب والبني بل ن زاد يروىمن   وىــايبن جار هللا ا   ظمي من مسومه وهللا ا 

 ماتعدي عىل رآ يس غاممات ال نـوا  ذا دراسه وفتوى سل خبري ا ن يل يف

 تنرش وتطوىوالكبد من شغوب ادلهر   مك ومك فيه ايبن آ محد من آآايت تروى

 مث ساكل بعــــــامل لك رٍس وجنوى  ماتعدي بنريان التــــــــفراق تكوى

 عل يسمعك من هل يف رىب القلب مثوى  بشكوى صوتك عىل ذا ايمحمدشل 

 عيل لك سلوىذي براين وذي كدر   شت ال رضاس ممشوق القوام املغذوى

 واذلي لويقّوم ابلعراقــــــني يسوى  اياذلي لك من شافه حتــــري ودوى

 آ نت مس تقوي ا ن هللا عىل خلقه آ قوى  ذاك لسامين جحه ول انصت دلعوى

 ذي رسى به لعلوىوالصالة عىل امحد   قلبك ماهللا آ عطاك تقوىويش ذا القلب 

 وقال رضي اهلل عنه
ن آ مرك آ قوىعذب قريت كل بني املل    مامعي ايمرايم من مراميك تقـوى  ا 

ذا قاو   لول للخــــرامه من تصابيحك آ بوا  وىـته قوتك يقمن هو اليل ا 

ذا   اياذلي مايروىفاقض واقطع برآ يك   آ ظميته ابل مواه يروىآ ومن اليل ا 

آدم وحوا ادواذلي هام يف مب  بطلت لك دعوىآ  دعواه  اياذلي دال  امسه آ
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 ل هل ال هوىالهوى فأ نت لولك ماطاب   واذلي لو ختال منه ابليس مااغوى

 ماسلميى وماسلمى وريــــا وعلــوى  وانت رس الهوى البادي ملن اكن هيوى
 وادلاير اليت عنـا هبا الشعر يروى  تنرش وتطوىحني يسمني غري اسامك 

 مايه آ ل آ ين ماحليت اينور ال نوا  مثل رامه وحاجر واملصىل وحزوى

 من هنا قام قايض احلب وافىت بفتوى  لكها مايه آ ل عنك كل بك تلــوى

نك عىل التحقيق تعدل وتسوى ن من مد كل   حصح ا   روحه ومااكن حيوىوا 

 به املر حلــــوىماندم ابذلي يرجع 

 وقال رضي اهلل عنه
 يسكر حني يذكر ويغوىذي به القلب   ايبن مجعان حمبويب اذلي حب واهوى

 وابتالين وقدين قمي مااقدر لبلـوى  صد عين وخالين فديـــــــته تلوى

ليه آ بغاه يوصهل شكوى  حبييب وسوىهل ذي آ لقاها من فعاي  من رسويل ا 

 ب رجوىيل آ بواعل يوصلين آ ويفتح   حببهل تلــوىآ ومن اليل من احصابه 

 ايصبا صهل روه يل ولوما يــــروى  يف اتفايق عىس حايل بسهنته يقوى

ذا آ عوى هل اذليب عوى  قل هل ا ين لقيت اليوم خكل حموى  عند اببك ا 

نك الليهل آ قوىواعرتف بعد قوته   كل لك دعوىبعد ذيك ادلعاوي حط   ا 

 فوق غريي وميم رآ س واديه وانوى  حسابه حتروى قاق كل قاق كل ايذي
 ماسهنه يروىمن دفونه وعندي زرع   واصبح الس يل وامىس يف سواقيه واروى

 مكل عامر ودولته ومااكن حيـوى  ساعة منك تسوىايمالمتك ايذي 
 يف رىب حاجر ولحول حزوى لريب  يف معر ذي بك اخباره وسريته تروى
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 آ قطن ودوىماهو آ ل معك يف هينن   حمــــــــهل ومثوىلول رام يف رامه 

 وقال رضي اهلل عنه
 ايمطوع رشبته ك س ما منه آ روى  ابمس ريب بديته حني به لك  بدوا
 والتقلهاب ك ن آ حشاي ابلنار تكوى  رشب ذابح ذا ذي خاف منه وذي اضوى

 ولاحوىوالكبد مابقا مهنا عرشها   والضنايب وغصين بني ال غصان ذوى

 مك ومك ذالها يف ذاك تنرش وتطـوى  والعرش جرح ليقرش ولعاد يكوى
 فوق فريش تلوىابت راعي الكواكب   ضاق صدري وودي اغوى كام من تغوى

آدم ومن يوم حــوا  قايس آ مري وفكر يف دىج الليل خلوى  حهبا من زمان آ

 الهوى ماهل آ بوافاعرتفت ا ن فكري يف   لك من ذاق ليه من عسلها تلــوى

 مال والرآ س خوىمنه ايش يخ عقيل   لول صاحب آ فتاين يف آ مري بفتوى
 آ عقلوا من عقل عقيل ورده متروى  حول ساحتك مضوىشف عىس هللا تس نح 

 من ابح شكوىعل ايش يخ تنقذ لك   فا ين آ عطي فاككه بيع  منه ورشوى

وانايش يخ ماشفت سلوىمنذ ذقته   مثيل ا ين بليته يف الهوى شد بلوى
1 

 ابشهر احلب وهللا ايعيل يف من آ هوى  واحلجاب انكشف حىت تركت التنحوى

 يسوى التحجوىمن حتجا عىل ذا الفن   ماعيل من غوي ذا فن موله يغوى

 به معنـّاه لول فيه مسهن ورجوى  مااصعب احلب هيوى للمحبني هيوى

 ينطلع رسا ويعمل بنجـوىجل من   ذاك يس تاهل التعناه يسواه يسوى

 وقال رضي اهلل عنه
                                                           

1
 ابفضل : منذ شفته  
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ن   اثرت آ نوا آ هل وادينا وفاضت به آ مواه  الهوى اثرت آ نواهشل ايبن عبيد ا 

 ش مبنا عقده اذلي اقواهمن حد حجويش   حد رشب مهنا واسقى هبا النخل وارواه

 عين برسه وجنواهفاخرب آ هل الهوى   ايبن عبد هللا آ ضواهمربه فيه واطفا 

 فا ين اليل خربت آ مره وقاسيت بلواه  قل هلم قول من قد ذاق مره وحلواه

 ماجيرب جمرب قبل علمه وبلــــواه  من هنا لهنا مابني شكره وشكواه

ل بعد حتــــــــرير فتواه  اهفاهللا احلاد وين آ هل احلرق والتأ وّ   لول يفيت ا 

ل  الزمانذا ماالهوى   وين ذي اكبد آ هواهل من آ ايم بدواه  حديث ابل فواها 

 ابملصيون يف السوق نواهنوهوا منه   رايضه مادرى آ ين مضواهمن رسح يف 

 وارخصوا سعره الغايل ملن ليس يسواه

 وقال رضي اهلل عنه
 واذلي كنت يف حتصيهل اللك داوي  معتين ابدلعا دع مامعك من دعاوي

 امخلس زك ايمناويصل مخسك وبعد   دعه وارجع ا ىل حمو حوى لك حاوي

ن دار به برصى وبه حني تأ وي  معتصم ابنتظار املوت سارح وضاوي  دور ا 

 به آ هل الفتاويذا اذلي حص مث افتوا   الواحك حروف املساويمتتحي به من 

 ال حيا وقول النواوييف العوارف ويف   واتضح من رواته ماروى لك راوي

 هنا سوه يكفي مامىض من بالويمن   وانت ايذاك ذي قد مر يب يف املالوي

 والغصون النضريه رطهبا اليوم ذاوي  اذلي القيت خاويسوه قد قرصان يف ذا 

 فاطو بسط العنا ذي مالبسطته طاوي  وانته آ ظميتين واسقيتين ايمــداوي

 لول آ دي ا ىل اثين عناين ولوي  غري آ ان كل مسمل ال مر ماان مقاوي
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 } حرف اهلاء {

 قال رضي اهلل عنه 

 الــــــــّروح قربينا ابلغنا من غوانيه  ايفضيضه جمانيهوادي الغيد طابت 

 ريت ايمن متىن يش وقع هل متــــانيه  فا ن ماان وحق هللا عىل البعد شانيه

 قاصيه مره ودانيهيح وادي العجل   اكن بينت معناي اذلي دوب عانيه

 واههل اللك حىت مارسح من سوانيه  وعاليهيح من فيه حيا هللا قـــراره 

ن هيجتين معانيهلول حن غري   فا ن ماطاب يف قليب بنا آ ل مبانـــيه  ا 

ل قنانيه ن مايسكر آ رابب الهوى ا   راحت الروح راحه والقوايف صيانيه  وا 

 هميته آ عدمته آ نس ته آ مانه وآ مانـــيه  من بدت هل فرادى آ وبدت هل مثانيه

ذا انوى يعاديه  اذلي يلقا العنا منه حانيها ن لقيت ف  ذي يعادي وذي ماحد ا 

 لول قارب آ وصافه ولمـــايدانــــيه  ذي من دار ماجاب اثنيه واحد الوصف

ن قليب هل وقالــيب آ وانــــيه فافن به فيه ايطــوىب ملن به تفانيه  اعلميــه ا 
1 

 وقال رضي اهلل عنه
 ريت مابعدها يلقـــــــيه ريب كامها  ماهـــا مرشيق مااطيب الليهل وماذل

ن رآ هتا زال عهنا عامهــــا  والكبد ابرده من بعد شدة ظامهــا  عل عيين ا 

 ك ن ايمرشيق ميــــعاد رايم رماهــــا  آ نزل هللا علهيا العافـــــيه من سامها
 جالهاآ يش الصيقل اليل ابهلل آ حيك يل   فأ يش عندش عىس ذي اكن فهيا عداها

                                                           
1
 ابفضل : ملن به يعانيه  
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 بعد مااكن فهيا من بالها مــــالهــا  ويش ذي حالها ايقلب من بعد آ ذاها

 ل نثىن لرجع فهيا ولزاد جــــــاها  اــــــآ طليب يل من هللا ليعود باله

 قد خرقها ومزقها وخرب بنــــــاها  اـــفا ن ذاك العنا ذي اكن فهيا كفاه

 وقال رضي اهلل عنه
 اياحمليط اذلي يعمل من الرس خافيه  لبدا خاب داعيهرب ال رابب ايمن 

 واذلي صنفه واصفا صوايف مساقيه  سكل ابحياء علوم ادلين ايهللا مبا فيه

 والرس ذي قد فىش فيه بهسكل به سكل   جحة ا سالمنا احمليي من ادلين عافيه

ايه بأ مــر منك وايف   كن لنا واكفنا ايرب من ل ناكفــــيه  يوافــــيهآ كفنا ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 سهل يربيه من صوب الهوى ذي زرع فيه  ايبن جارهللا آ دع هللا لقلــيب يعافيه

 دوب حتكيهمااختفى يل وعيين ابلبىك   يل آ وقات خمفيهفا ن يب صوب غايب قد 

 ذي يش به عيل بني املرايم مراميه  وانكر الريم راميهصابين سهم خايف 

ان اعرفه  ين آ درى بظاهر   ماغــــري ماان مسميهوهللا ا   ال مر منه وغابيهوا 
 هللا ولو مل توافيهفاحك يل ايبن جار   ذي يرسي من اطالل واديه واعرف النود

 يهــ قل لغاية مراد القلب واقىص متان   فا ن معناك ايحادي احملبــــني يكفيه

 املمزوج ابلسم تسقيهمك بك س الهوى   مك تطول عىل ابخمــــــــرمه مك متاديه

نك  سقامه ومنك عوافيهوآ نت ذي منك   ذي متيته وحتييهآ شفق آ لطف به ا   ا 

 واعمل ا ن لك من قدم معل هو مالقيه
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 وقال رضي اهلل عنه
 قوم مايظلمون آ صال من اسلفهم آ وفوه  مطربه خبت من دخلوا بالده وشافوه

ن تأ مل وبه علــــه يف القلب عافــوه  امحلل الثـــقــــيل اس تخفوهلوحيملهم   وا 

ذن هللا آ حيوه  مايعدي حيمل مايقـــــولون هل سوه  لوطرح بيهنم مقتول اب 

ذا اسمل وسمل  ن تعرض لبلوامه يف احملنه آ بلـوه  صدق يف لك ماالقوهذا ا   وا 

 وقال رضي اهلل عنه
 هملـــــهامعتين عاد نفسه ممههل يف   سارح اليوم مي السور يبغا يصلهـــا

 هاـ يث هبت هل آ نواده وخفت ثقل ح   ابغيه ما مناهلها ومرعى مهــــــــلها

لهيا معاجل عند مارآ ى جعلهــــا  واجنرد يف سواقهيا وجـــايف س يلهـا  قام ا 

 ردوا الوارده واملاء تشوفه قبـــــلها  فاعرتض  هل هبا  جنم طلع به زحلها

هنا عادها مابعد ملت معلــــــــها  بأ ملـــــــــهاريهتا ريهتا مرت وفازت   فا 

عادها عادها مس تجهده يف خللـها
آذن لها ابملنـــــثىن من زللها  1  ماهللا آ

نه قبلها بليس فا   حسن آ ش ياهتا الشينه لها واحمتلها  فادعها من طريق ا 

نه يناحصهـــا وهو قد دغلها نه آ لقا مســـــها يف   عندها ا   عسلهامادرت ا 

آدم فعلها  آ ندره من جنان اخلدل ذي قد دخلها  ذي فعائهل ذي حتيك يف آ

 واعلقه يف عنا ادلنيا وحمـــــنة ثقلها  واحسده نعمة اجلنه وملبس حللها

 وقال رضي اهلل عنه

                                                           
1
 ابفضل : عادها عادها مستنجده يف خللها  
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 دوعن احلي لعدا احليا بطن واديه  ن ايبن عوض قل يح دوعن ومافيهغ

 ا ن يل فيه معىن ايعيل دامئ آ عنيه  حيييه حيه هللا تعاىل ايظنـــــــــيين

 غري ماغريان غالط مبعناي واخفيـــه  آ عتين به وهيئي وابدي القول واثنيه

 آ دعه ادعه يف املغنا ومه ل تسميه  خيفة احلاسد املارد ا ىل قاري آ وديه

ن هل قلب لغنيت هل قـده يغنــــيه  املواري ويدريهيدرك الرمز يف املعىن   ا 

 واعمل اليل بـَعد منا وال عيان ترعيه  مايبا مثل غريه ذي ينبه بتنــــــــبيه

ننا آ هواه واهوى من هويته وهاوي  واش نا يف الناس شانيهحب يل ايعيل   هـا 

ن درى آ ومادرى ذاهل   الردى لكها آ فديهودي ا ين من اس باب   وذا ليس يكفيها 

 عدد مااقدر آ حصيهوهللا آ لفني من وهللا   يف قبيل اذلي سواه يل مااقدر آ وفيه

ن ذا صدق ماهو زور مين ومتويه  ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 اياذلي فيه يل نـــــــيه وللناس نيه  سكل اياليل هو املعىن ورآ س العنيه

 وابق يل ايمــــىن قليب فديتك بقيه  حن طائف ذلا واقرص مدى لك آ ذيه

 هــايشفا من هفا واشفا كفى من بلي  النقــــيهمنييت آ نظر هبا بيض الوجـوه 

1يل قضا ابلقضيهويش يل يف القضااي   اكن يكفيك فا ين ليس عندي دعيه
  

يد القويه  مث عاتبــــــتين والقيت مين خطيه  ذي قضيته وذي آ مضيته ابل 

نه آ مسك من الرجوى حببل الرجيه  فانصف الشايك اليل جاك واكرم جميه  فا 

ليك الشكيهواش تىك   هــفا ن وقع منك ايوايف الوعود الوفي  منك لكن منك ا 

                                                           
1
 لقضيه ابابفضل : ويش ابلقضا ايذي قضا  
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 انم يف ال من ك هل الكهف نومه هنيه  رعي يرعى من اسرتعى حبق الرعيه

ذ جاءته املدينـــيه  آ هل امحلى وامحليهمن شعيب الغريب   واعرتف ابلنجاه ا 

 وقال رضي اهلل عنه

 اـهاجرت ايبن ال سود نوهما يف دجاه  ايبن ابنرص عيـــــين عال مهنا كراها

 ماتقول السبب داها وماذا دواهـا  مغين دهاهامادريت آ يش ذا ذي اي

 اتقت العني للمعهد ومربع خبـاهــــا  خاف ملا بدا من خدر ليىل س ناها

 يوم ليوم يوم احلب ماجا جــــناها  مربع امجلع يوم الرتبــــــــيه يف رابها

 هام يف حنو ليىل العامــــريه نداها  اس تحمك علينا ولهايوم عقد الول 

 يليب دعاهاواجب آ ن من مسع داعي   داعي الرس ايذي ابلرسائر فداهـــا

 ماهنا يل مقر حادي الرسائر حداها  راح يب حنو حان احلب عاطر شذاها

ن بكت عيين وصبت دماها  لك عني لها تبيك عىل ماجشـــــاها  ماتالم ا 
 افتكر وافهم املعىن وبني هـــــواها  يل ايبن ال سود هل معك يل شفاها فاحك

 آ ين عايل ثرايها من اسفل ثراهـــا  مح ومر يب عىل ليىل وحاذر سواها

 ماالتفت لذلي خذها ولذي س باها  فاهلل احلاد اينفيس تباعـــــــد مناها

 عبدك هداهاخمتها سكل ترشد نفس   ريت من حل يف عذيل لنفيس فداها

 وقال رضي اهلل عنه
آمني   مقرضا عىل رساةل القشريي نفعنا هللا هبم آ

 عىل ارسارها تبدي خوافهيا فغص  يه الرساةل لدلاري مبافـــــــــــهيا

 عىل احلقيقة ايمن رامه فــــــــهيا  فرس آ رسار هذا الشان منـدمج



601 

 

هنا كعىص موىس وحس بك ا ن  تلقفت ما بأ يدي القوم يف فيــها   وا 

***** 
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 } حرف الالم مع األلف {

 قال رضي اهلل عنه

 خل مااكن عند آ هل البصائر خمال  ايعوض ايعوض همالك همالك همال

 زين ذا ادلار قل لحني يدعوك يش من   هللا البايق آ غالوارخص الفانيه فا ن 

نه كل آ وىلرافق آ هل الرفيق   ال عالوارق ابهلمه العليا ا ىل حنـــو   العايل ا 

ذنك وقلبك وافهم آآايت تتىل  ال عراض عن من توىلمثل ماقال يف   واصغ اب 

 ذي عروس املعاين ل هل ال لباب جتىل  ذا الكيم وذا نصحي ملن هو هل آ هال

 عن سواها وسوى بني حسقا وسهال  مايراها يف اخلــــلوه سوى من ختىل

ن   وا آ ههل وقول اليوم مايوجد آ صالقلّ   ذا يش طار طريه وعالوالصحيح ا 

 وسل منه تسالهل وزاده فسمل هل   جد ومهي وعمل هللا من ابغا هل آ مال

 فا ن ماءحبر عني اجلود يروي من آ دل  وآ دل دلوك مع الوراد مابـني ال دل

نه طرد واقىص بال يش ووىل لابلعنايه سام من قد سام ما هو   واعمل ا   ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 مابدا مابدا ايبردهــــا قــرت آ صال   ايمىن القلب كبدي ك هنا فوق مقال

 منك ايحب من يف ال رض واشفاه واحال   خافها من بالايها تــــــــمزق وتبال

 اياذلي قول هل ابلزين ال سفل وال عال  ايبعيد املدا اياذىك من املسك واغال

 فا هنا لكام امست من ثقلها لها آ شال  عىس القلب يسالابهلل آ برد حرارهتا 

 ردها ردها مابني ال فـــــــوار تغال  زاد سايق احملبه ش نف الك س وامال
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 حري ادلير عـــــين فا ين آ بغا املوىل  قلت ايسايق العشاق همالك همــــال

 الـــــــابيه احمليا جت ماترى ماترى  قال من قال مثكل ايمعــــر ماخيال

 ينه وصىلــ قبل البدر واس تقبل جب   للنداىم وقال آ هال ا ىل عندي آ هال

 فا ن ماذا برش حاشا وحاشا والك  وادلىج غار حني آ رىخ جعيده ودل

****** 

 وقال رضي اهلل عنه

 مرحبا مرحبا ايذي به الزين جيـــال  مرحبا مرحبا ابملهدي الهادي آ هــال

 بعد ما ال رض من ال رشار واجلور متال  به بقاع ال رض ميــــلني عدلاياذلي 

نه قارب آ مــره جيــــال قده غربه من آ مر ادلين آ كرثه خمال  مق ابل سالم فا 
1 

نك لها آ هال  واحلنيفية السمحاء ذي ال يـام ثالك ن جيت فا  ل ا   مالها حل ا 

 الصاحل املوعود جفـــره جتاليومك   الورى مره آ صالايانسب الناس ايخري 

 مق بدين هللا آ حيه ليقع زرع طمال  ويش عاد املعوق مق كفايه متهـــــــال
 ايرجا آ هل الرجا ايجل لك ال جال  اياهل ايسني اياحصاب الصحف واملصىل
 فالبال مع واملعــروف واخلــــري وىل  آ صدقوا الوعد اياصدق من يف هللا قد امال

 وانمت فيه حاشا والكوالفضا ضاق 

 وقال رضي اهلل عنه
 بيض ال س ياق محر آ حداق واعيان جنال  ايظنيين لقيت اليوم ثنتني مهــــــال

ن الربـــــاط املالك  ميعادي آ شال قلت ايبيض همال عاد  قلن ايذا الفقري ا 
                                                           

1
 ربة ادلين آ كرث آ مره جمىلغابفضل : قده من  
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 يف سوح مرميه سود الغثاثني مثال  وعدان حوض ابحسان والوهط ال عال

 ساكبه خرض مدلوالسعف يف حنوره   قضبان اللجـــــــني اجملال ليفها مثل

ذا ابالماخيافون فوق   حتت موىل قوي موىل عصيه وعتال ل قضاء هللا ا   ا 

***** 
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 } حرف الياء املثناة من حتت { 

 قال رضي اهلل عنه

 مرحبا مرحبا اياليل بلواحه آ حــــيا   مرحبا مرحبا ايابرق النجــــــد حيا 

 ك نه آ ل نفخ يف الصور ال رواح حتيا  واذلي يف مثار آ نواه يل موت واحيا

 غابت ونساين آ ش يابني آ ش ياء وقد    عندي عىل رس العوارف وال حيامث

 من آ رسار مياهات يل هات ماعندك   فالرح الرح عىل ذا اللون ايبرق هيا

 ذي لها وصف من جا ابيكيفه غيـا  هتيج آ هل ال راي رونق الزين ذي فهيا

هنا منـــهن آ هيا  ماترى عندها ال عيان ليــىل وريــــا  لوحق هللا الفرد ا 

 واملعاين متـــــــــــعىن والقوايف هتـيا  ينطوي احلسن لكه عندها طي ال فيا

ن آ لقيت ينطفي ح  حني تعىن هبا واحلنـــدروس امحلــــيا  ش يا يف الاكسرها ا 

ن شيت حتيافاورد العني بني اعياهنا   من رقا ريقها ذي يكوي النار كــــيا  ا 

 فا ن عني احلياه آ عنوا هبذا احملــــــيا

 وقال رضي اهلل عنه
 مك مدا مك مدا ايمن قــــد آ لـــقا برآ يه  منهتيى السؤل هو ذا الوعد ماهل هنايه

 قدكفى قد كفى ايمنهتيى لك غايـــه  وين عادك تبا يف ذاك ال ول كفايه

 واحك يل اياذلي مد املدا ابجلنايه  فالتفت عاد شف عبدك بعني العنايه
ن  آيه  كنت سويت سايهاحك يل ايحبيب ا  آيه آ  خلين توب واحلف ابلقران آ

نك الساس ذي تبنا عليه البــــنايه نك امللتجى ايمش تىك آ هل الشاكيه  ا   وا 
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نك اجليد ذي يلجا ا ىل  نلتجي به ونس تقوي عىل اهل القوايه  ظل فايه وا 

 عاد معمك ذلا الصاري بال رحي حايه  ايعريب امحلى هوعاد اياهل امحلايه 

نه بال عقــــل اتيه  اياهل الهدايهمادرى ابلطريق اهدوه   آ سعدوه آ رفدوه ا 

نه اليوم بعد املعــــــرفه يف عاميه  افتحوا عينه آ جلوا عنه غمي الغوايه  فا 

 واعقدوا هل من التوفيق بريق ورايه  من هنا لهنا فاعطوه بيده مرايــــه

 وقال رضي اهلل عنه
آمــــــــــايل عىل لك نيه آه ايمنهتيى آ  ايظام قليب العــــــــــاين وايبرد ريه  آ

 هل آ كرب عطيهخذه يفديك فا ن آ خذك   اياذلي خذت عقيل عاد منه بقــــيه

 نفيس بشوفك غنيهحني شوفك غدت   ورب الــــربيهقدك سؤيل ومأ مويل 

ن تغنيت ايسايج الران البابلــــيه  شفت ال سواق ذي فهيا اخلالئق خليه  وا 

ل انت ايشت الامثن النـــقيه  وهللا الطالب الغالب وحرمة نبـيه  ماحد ا 

ن منك الضنا وادلاء ومنك الشفيه ن مادمت عييش آ ل برحي الرجيه  ا   وا 

 مامتنيت ايمـــــــــــولي غري املنيه  فا ن كنت ايسؤيل تبا املقطعيهفيه 

 ويش تبغا بذا مك ذا خلادمك آ ذيـــه  ايحبييب ا ىل آ ين املــــــــــــداوالهنيه

 ماذلي حل ذا ايعني معـــىن العنيه  ماالسبب ايمىن قليب ومايه اجلنيه

لتفاته منه متحي اخلطـــيهواذلي   اياذلي الزين واهل الزين حتته رعيه  ال 

 وقال رضي اهلل عنه
1عذب اكنت ليايل مجعنا بك زهـيه

 والهوى غض واغصانه بطكل طريه  

                                                           
1
 ابفضل : عذب اكنت ليايل الصيونه بك زهيه  
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 واملوارد بطيب امللتقا كوثــــــــــــريه  راعي مريهــــــــوالرىب مس تنريه وامل

 واهل ابن النقا بني القباب الهبيه

 وقال رضي اهلل عنه 
 فيه يل عني من معىن عيون العنايه  يل يف مصت جحكل شفايهصامت احلجل 

 ايلها مالها ايمن هبـــــــــــاابت اتيه  منذ وافيتين والفيــــــهتا آ كفى كفايه

 آ وهنا ايالتنايه يف مقــــــــام الهنايه  يف مبادي مبادهيا مع اهل البــــدايه

آيهواكمت   فارعها ايبصري العـــــني حق الرعايه ن الكمت للساتر آ  آ رسارها ا 

ن الوداد الصدق   شاهده هل بعني الوصل يف لك غايه  ذي امتد فايهواعمل ا 

 لول دارت آ راببه بــــدار الروايــه  مارقوا يف مراقيه العـــــــال ابلهدايه

ذا هبت عىل القلب حايه  وخرت عنه معلومات فكره ورآ يه   ماهو آ ل ا 

 ل قتناص البواد الباهـــيـات التوايه  نايهاحملو ساس البـ بعد واثبتت فيه 

 ذي توافيك من غري اجهتاد آ وسعايه

 وقال رضي اهلل عنه
 آ حواهلم بعد فرقايسكل آ علمين آ يش   ايصبا جند ايذي جيت من عند حباي

ن اكن مه حنوا لقريب ولقياي  فا ن قد يل زمن ماعاد جاء مهنم جاي  شفهم ا 

 الهوى مثل جشوايك هنم ماجشامه يف   مسامري الذليذه ومغـنايآ وتناسوا 

ايصبا جند ساكل ابلنيب قل حلباي
 ورقوا يل آ عدايقد ريث لك شاين يل   1

                                                           
1
 ابفضل : ايصبا جند ساكل ابلنيب قل لطباي  
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ن طابت   قل هلم قرهبم طيب وجهــــراهنم داي  جمانهيم هلم طاب جمنايوا 

ن من بعدمه مليت ديين ودنيــاي ن من تفرقهتم جذبت غالب آ حشاي  ا   وا 

ن صلح ابب دنيامه صلح ابب دنياي وا 
1
 

ن تكدر صفا ما مه تكدر صفا ماي ن خرب ساس   وا   مبنامه خرب ساس مبنايوا 

 ليةل السبت مرسايريت ماهللا قىض يف   بعدمه مس يل قاطع ويف القرب سلواي

 مك متىن لقامه ماوقـــــــــــع يل متناي  ريت اينود يف ساحاهتم اكن مثواي

آه ماحيليت ماحد بيل مثل بلـواي  القضا انفذ عل العمل والرآ يغري حمك   آ

 رصت آ ان يف الهوى ماعاد مريت مقراي  غري مابيح يل عنداحملبــــني شكواي

 رىس مبرسايخضت يف حبر ماحد فيه   نقطة البا من الزايذاهل العقل مااعرف 

 آ نواد علياييل عادان يف الهوى هبت   ايعادان فيه ماادري وين ساحل مهنّ 

 والنيب والنيب ماحد درى كيف معناي  لتقول الهوى ايعاذيل قــــلل تقــواي

 لتقول العواذل هيه قد قل تقواي  ا ىل الرب موليهو ا ىل  الغانيات آ و هو 

 وقال رضي اهلل عنه
 عندي حني ردين ال فياغابت الشمس   ايغنميه بدا يمتي وعاد آ هـــــيل آ حيا

 اهلل عنهوقال رضي 

عذب ماعاد يل مطمع ولعاد نـــيه
 قد تركت املغاين والغــــواين الغنيه  2

 بني ضف املناهل واملراعي املريـــه    واصبح القلب بعد احلر يف برد ريه

                                                           
1
 هذاا البيت صقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
 ابفضل : ولمث نيه  
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 غري من دوهنا ايرب من ذي محيه  يف رىب لهبا ريـــــــــبه ولذل آ ذيه

 فادن ايذي تالهف يف حياة شقيه  يوردون اذلي يبغي يردها املنـــــيه

ن بغاين يف آ عىل مةل آ ويف ادلنيه  اياذلي مايل آ ل ماحمك به بــــــــقيه  ا 

 والق ماشيت جر واعدل كام يف القضيه  شفهتا منهتيى املأ مول واشفا الشفيـه

 لول رآ ى اخلطيه من خصاكل خطيه  لاشيك امليل ايسؤيل ولابغي الشكيه

 واجلفا والوفا واملرسعه والبطــــــيه  حلوك ونفعك عطـــيهغري مرك كام 

ذا يه كل رضا ابلسويه  منك عندي ا 
1
 

 وقال رضي اهلل عنه
ن املعىن بك معه كل وصـيه هنا للطالب آ كـــرب عطــــيه  عامر ا   خذهبا فا 

 ايلها اياذلي آ هوى يف رتهبا العلــيه  هــتنقيض هل هبا اغراضه ويكفى ال ذي

 ابنكسارك من اجهل يف الزوااي اخلليه  مبولك والزم منه ابب الرجـــــيهذل 

 وايح نفسك مبوت احلظ قبل املنيه  والزم امسه تعاىل لك صبح آ وعش يه

 يف اتباعه ويف رفض ادلان وادلنــــيه  واعتصم ابتباع آ مره وتسمى ولــــيـه
 اياهل التلكفه والعنيهفا ن ماعيش   وادع يف الرس يف معىن السامت العليه

منه والعز ايمن هل يف العـــــز نيه  غري ل هل احلضور امللتقى ابملعــــيــه
2
 

 والرضا ابلرضـــا يف مايشا ابملش يه  ابستنادك ا ىل عز الثغور الغبـــــيه

ن دهتك البالاي واتعبتك البليـــه  فا ن ضعفك صفة ذاتك ويلزمك س يه  وا 

 مث آ وصيك فامي قالوا آ هــــل العنيــه  عاقبهتا جليـــهحصبة الصرب ذي يه 
                                                           

1
 هذا البيت سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
2
 هذا البيت واذلي بعده سقط من نسخة الس يد سامل العطاس  
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ن آ رسار سلمى خفيــه  ذي سقامه بك سات الـــوداد الهنيه  فا هنم قالوا ا 

 للمولع هبا العطشان من بعــد ريــــه  حاصهل واصهل من لك جف آ وجفيـــــه 

لهيا عن مجــــــــــيع الربيه  حتيــــــــه خمتها خصه آ لف وآ لفي  ابنقطاعه ا 

 جرية احلمث ذي فهيا الشفا والشفيه

 وقال رضي اهلل عنه
 والطريق اذلي تسكل هبا النور غايه  ايبن صاحل صالح الغي عندي غوايه

 ماهو آ ل بذا ال جياد قبــــل البدايه  ما فساد الرشاد اليل عليه البــــنايــه

ليه الهنايـــــــه  ا ىل من هل التكوين والرآ ي رآ يهشف   فانهتت يف هناية من ا 

ن العباب آ مال   ماعرب فيه ابحـــــــــامت ولابضوايه  عىل غري حايهفأ نذر ا 

ن السابقه ابلعنــــــايه  فا ن وقع ملتقى اياهل النقا فأ بد اييه  آ ثبت النيه ا 

نقطاعي بسايـــه  وادخل السور يل فوق النفانيف فايه  لحبس نة وصويل ل 

 والكرم فيه والهتليل بعد القــــرايـه  لقا هل ايبن صاحل شفايهسور عند ال

 آ رعهم لكهم ايربنا ابلرعــــــــــــــايه  لك حارض وغايب طول ليهل بقايـه

 اذلي حب قايهواسعد آ سعده واعطه   آ عطنا من هديتك اليت يف الكنايـه

ذا اظموا سقايهيف ثناايه للعشاق   آ بلج الوجه يف غــــــرته مثل املرايه  ا 

 وقال رضي اهلل عنه
 من حقوقه كفايهوانكر الولف واظهر   بلغريب انقبض خيل عىل غري سايه

 بنايه يغري و  خافه آ ل بىن هل هو   ضه خافه قدبدت هل بدايهويش غي
ن شوره ذا عىل غري رآ يه تفاعرتف ين ارعاك حق الرعايه  يل ا   مامعك علمي ا 



611 

 

آيه  حاميهنك ابلكريس وطه ظيل حّص  آيــه آ آن آ  واذلي آ حيص فضيهل والقرآ

ن اهتديت آ برش بعني الهدايه نك ا  ن توليت وآآسيت   ا   آ حرموك الوليهوا 

 بصوح آ وخبايهماجسع مقري آ وغرد   والصالة عىل من ظـــــهل هللا بفايه

 وقال رضي اهلل عنه

 ماكل عيل تكرث التــــــيه  ايعذيب اللـــــام

 ايفاتين ماالغرض فــــــيه  قل يل ذا لـــــام

 حكيت كل ابذلي آ خفيه  ماذا آ ل كـــــــام

 يكفي الشجي منه يكفيه  ماذا الكـــــرث ما

 فصل

 ورحت تطلب خـــاليف  آ بديت اجلــــفــــا

 واسقيتين غـــــــري صايف  كـــدرت الصفــا

 ماشاه ظاهـــــــر وخايف  من لهل وفــــــا

 مايل غـــــرض يف ترجيه  السام لو يـــرىق

 فصل

 ماعاد آ ان هل مـــــــــراعي  من مل يرعـــــين

ن مل تدعـــــين  ايخــــــل يل آ لف داعي  ا 

 ذا يش خيالف طــبــــاعي  حتسبـــــين دين

ل وآ ان فــــــــوق حاميه  وهللا  ماحــــمـى   ا 

 وقال رضي اهلل عنه



612 

 

ايه  نه لك من سفه آ حياه  ش نف الاكس ايسايق الهوى واعطين ا  ايه فا   آ عطين ا 

ل مع لك تـــــــياه  آ خفه آ خفه عن احملجوب لمش رايه  فا ن ماهل تاليق ا 
يثار نفسه يف آ ش ياه  واذلي مايناظر يف الصفا ردة آ فياه  خص من لحيب ا 

ن محل من مح  ماهو آ ل مىت مالح لحئــــــه حياه  احصابه الثقل مااعياهول وا 

ن جتىل هل السايق وبني حميـــــــاه  خر ساجد ولو لموه يف السجده آ رابه  وا 

 فا ن للوم يف من مات من ميد مياه  لول ينقهر لورآ ى املنبه همــــــــياه

 من تردا اهتدى يف حب من حب لقياه  ماالهنا آ لفنا من قد دىن ايهنــــــياه

ن   يف شفاية حبيبه طاب موته وحمياه  من فادى بدينه ودنياهوالصحيح ا 

 وانتقى من ثياب اس تربق الس ندس آ هياه  واس تقى ماء البقا من عني تسنمي سقياه

 واش تفا حني وافا منهتيى ماتفــــــياه

 وقال رضي اهلل عنه
 اـوين عاد احلبيب اليل برؤيته حني  ل آ نه آ حيامزمحي وين عاد احلي ه

 اته وراح امحلياـــــــــقرقفانه وراح  ا ـــــــواديه خيلط منه للعني ريعاد 

 غامت هياـــــــعاد حنات طاراته لن  ...هنيا هنيا..............والنداىم ...

لياـــــوآ وهل واوسطه وآآخره هي  ياــــ واميات الوصال آ وقاهتا اللك لق   دى ا 

 رثا والرثايــــــــمر الرس مابني العا  ود علياــــواللييالت غرا بيض والن

 خرضاء ورايوارضها منبته من لك   والسام نور واجنمها عراقا وطـــــــيا

 حول سلمى وميا والبثــــــينه وميا  واحد للعيس تطوي البيد ابلقوم طيا

 قلب آ ش يا عقنب آ ش يا يف الفن ش يا  مث ذا احلني آ رى البني املشتت ابل نيا
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 ك ن رسل اذلرااي السود ابيه احمليا  راعي القوم مافيه بقـــــــياايمالماه 

 لوموىس وزكــــراي وعيىس وحييا  قلبه آ خـــــاله وآ ومه ابحملبني حليا 

ن ال لباب مأ خوذه وال عيان معيا  والنيب خامت الرسل املقرب لنجــــيا  ا 
ن ال عيان سالت دم من حر ال ذاي  مكــــــــرك هميامث ايمزمحي مازال   وا 
 صويف الوقت هادي لك من ضل واعيا  صل ا ىل العارف ادعه ايودل ليث اياليا

 قل لباخمرمــــــه مك يل رجــا مك تعيا  عامل الفقه والفتيا امللقب بعلــــــــــيا

 ان شييب عال وازددت ابلشيب غيا  نفحة هللا عىس يدعوه يعطف عليا

 فادع يل ايمعر ابهلل وجاه النـــــبيا  سيئا ا ن معري مىض واعاميل اللك

****** 

هللا وتوفيقه مت الفراغ من كتابة ادليوان ظهر يوم بعون 

ه 1434ال ثنني التاسع والعرشين من شهر شعبان املكرم س نة 

وذكل مبدينة ال حساء وامحلد هلل اذلي بنعمته تمت الصاحلات وتتزنل 

الرباكت ، والصالة والسالم عىل آ رشف الربايت س يدان محمد وعىل 

تسلامي كثريا وامحلد هلل رب  آ هل وآ حصابه السادات القادات وسمل

 العاملني . 

 كتبه لنفسه وملن آ راد هللا هل من بعده

 آ محد بن معر بن آ محد بن عبد هللا بن طالب العطاس

 غفرهللا هل ولوادليه وملن آ عانه 

آمني اللهم آآمني  آ
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 فهرس ديوان ابخمرمه

 3 املقدمة

 5 نبذه عن الناظم

 7 ابخمرمهقصيدة مراثه للش يخ عبدهللا بن معر 

 حرف الباء املوحده

 9 رب ال رابب ايغواثه ايرب ال رابب

 9 ايبرك اليوم يوم هللا فتح قفل اببه

 10 افتح الباب ايفتاح لتغلق االباب

 11 ايقضيب اذلهب ش نف يل الك س ابرشب

 12 رب ساكل مبولان الويل قطب ال قطاب

 12 هب يل ايصبا فا ين معىن مبا هب

 13 ايخنسا وزيديه خبابسريي فيه 

 14 عذب اكنت ليالينا بلقياك عذبه

 15 دان ايمطربه فا ين عىل دانش اطرب

 15 رب هو ذا بذنب ا ين من اذلنب اتيب

 16 سامل البارح آ اتين بطيب طبييب

 16 ايبن واثق عىل ذا خلها زام تسحب

 17 بلغريب احملب اليوم وافا حبيبه

 18 ابلصبا هبهب نود الصبا اياهل الصفا 

آنت الغربه وذا وقت ال غراب  18 بلغريب آ

ذا اتعبك عتبه  19 ايظفر لتعاتب حد ا 

 20 بلغريب انفتح يل يف طريق الغنا ابب

 20 ايبن جار هللا ادع اليل يليق ادلعا به



615 

 

 21 سامل اطلب من هللا منهتيى لك طالب

ن دعا داعي من الغور لبه  21 بلغريب ا 

 22 ايكثري التقالبقال برهان قليب 

 23 قليب آ وصيك لتطلب بيش منه مطلب

ذا كنت هباب هنا هبت ا   23 بلغريب ا 

 24 عبدرمحن جا يف ما يدون ويكتب

 24 اطب الوصل من ليىل اس متع من خياطبخ

 25 ابجبري ا ن جار هللا منيع جنابه

 25 نعم نعم طاب ايموشوم ذااحلني طاب

 26 كيف ايفاطمه حال احلبيب املقرب

 27 صفا الراح اياهل احملبه . مفن راد يرشب فيرشب

 28 ايسعيد آ طلب هللا واخنلع حتت اببه

 29 سكل ايمن عقل يوسف عىل بيه يعقوب

 30 حاريث جا كتاب منك معناه يعجب

 31 سكل ايابجبري آ ذكر ملن حب حبه

 31 صوت ماشوم ايهامش ملن حب ش باب

 32 احلبايبايبن ال س باط عاد اليوم حب 

 32 آ لف لبيك من جيد جواده جنيبه

 33 ايبريق امحلى هل رآ يت كل من مشابه

 34 ايغريبه رسى الليهل خيال اذلي حب

 34 انرص آ ين اذلي صابك عىس هللا يصيبه

 35 ايبن جار هللا اس تلفت يل آ هل القبايب

 35 عمل ايبرق من وادي حامة الكتايب

 36 طاب طاب ايسهل هبت نودان والغنا
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 36 عذب لطابت ادلنيا ملن لانت طبه

 37 بن يزيد ان حمبوب القلوب اذلي حب

 38 عذب عذبت من لحيمتل منك تعذيب

هنا ضاقت خالف اذلي حب  38 ابجبري ا 

 39 فضه ان هبت احلايه ا ىل النجد هيب

 40 مطربه دارة احلايه ونود الصبا هب

 40 عذب هذي هنا غلطه بدت يف احلساب

 41 مطربه ليش ذااحملنه عليش الطالبه

 42 مطربه هب نود الود وامىس ينبه

 42 لب ال لباب انكل عبد ابحلبل ملتب

ذا وافيت ذاك املعاتب  43 ايبن راشد ا 

 44 عذب س بحان من هل يف قىض ال مر تقليب

 45 فطمي ابهللا معش يل من رىب احلب طب

 46 سويلمه مالكبدي حرها ذاهبا

ل عىل من حتبه عذب مايل  47 طريق ا 

 48 عذب ماذا ال مل وهللا ولذا حسايب

 49 ايمىن القلب ماذنيب عليش الطالبه

ن ندرت احلمث حول احلبايب  49 بلغريب ا 

 50 ايحياة النفوس النفس قدها غريبه

 50 ايحياة التفوس آ ظنيت ابلبني من حب

 51 ث عيل الغوايبشل ايابجبري احب

آه ايطرفه آ بطا   52 صاحيب يف مغيبهآ

 52 قرة العني ماان يف احملبه كام اشعب

 53 قرة العني ماابكل كذا مرجت الباب
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 54 ايجنم ايزاهر الليهل ورى ماتغيب

 55 ايمطربه دندين ابدلان ايمطربه

 55 عذب عذبت من هل فيك حيلو عذابه

 56 سكل اياملعتين منا ا ىل حيث ال حباب

 56 وال لقاب عبدرمحن آ حب امس ال سامء

 57 آ ل اينداىم تعالوا .  ترى القس روق رشابه

 58 عذب عذبتين ابهلل كفى ايمعذب

 58 املغين رقص ك نه ذكر من حيبه

 59 مسبهل مالرباق الثنااي حتجب

 59 طاب ايبن يزيد املاء وان قديب الغب

 60 غرد اليوم طري الفارحه فوق غلبه

 61 واحربعل والصلح ايليل صاح صاحئه 

 61 ايعوض ذي ندر يب يف الرقاد احك يل به

 62 سويلمه مالنود الود ماعاد هب

 63 بلغريب احلبيبه ذي هبا حب من حب

 64 ريت ايبوس بول اليل بقلبك بقليب

 65 عبد رمحن قل للمذنب ا ن اتب توبه

 65 خلييل خطاب املطااي هنا مفا ، ذلي حاجة عام وصلناه مذهبا

ان   66 تشوقنا مىت ابهتبفضيضه ا 

 67 ايغنميه نكش مغناش مااكن غايب

 67 ايبن سكران قليب مادريت آ يش ذابه

 68 عذب مك للمعىن يف معانيك عذاب

 68 ايبن سكران شوفه جار يف نيكل الشب

 69 سامل آ جريت دمع العني للعاشق احلاب
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 70 يقول بوعليا وصلنا اليوم ايراي كتاب

 73 دامئ آ وقاته حمجبمرسايج البابليه ، 

 74 عذب غريت حال املعتين ايحبيبه

 75 آ عط املعية حقها ، والزم هل كرث ال دب

  حرف التاء

 76 ايبن جار هللا ا ن هبت نس ميك وغنيت

 76 بلغريب ا ن جرتك املقادير والقيت

 77 ايظنيين ورى العصب الغلق ماتفالت

ن اخمليهل ايسلامين اثرت  77 خيل ا 

 78 العني عيين ابلرضا منك قرتقرة 

آه ايدهر ساعدين برد اذلي فات  79 آ

 79 ايعيل بلغريب اليوم سلامي ردت

ذا حد قال كل   80 آ ورآ يت شفتايبن راشد ا 

 80 ايبديع امجلال آ ايم ال بعاد طالت

 81 مطربه شيل املغىن وزيديه وانت

 82 ايبن حامد هان اليوم قدري وذليت

 83 من ليةل آ لفيت عندي قط عذب ماذل

 83 لؤلؤه حن قليب للحبايب وحنيت

 84 ايبن سكران يف محر العيون التفاويت

ل حالل احلوانيت  84 لك يش هل حالل ا 

 85 ايفليحان سهل آ بطا علينا بشاته

 86 عذب غنا يل البارح حبييب وغنيت

 86 لطائف هللا آ قبلت ، من لك جانب واهلموم ولت

  حرف اجلمي
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ذا ضاقت بدت منه افراجسكل   88 ايمن ا 

ذا مرت بك العيس تدجه  88 ايبن مره ا 

 89 حرك الساج ايسامل حيركين الساج

 89 بلغريب ا ن حدى احلادي راكئبه وازجع

 90 طالب الوصل دع عنك اش تغاكل وواجه

 90 مرحبا مرحبا متيل وس يعات ال جفاج

 90 عذب لوجه يل عندك ولابن يل جاه

  املهمهل حرف احلاء

 92 قف ابلفناء وآ نت ذاك طرحي

 93 فتوح الغيب ايكل من فتويح

 93 ايعيل ابح يف رشع الهوى دم من ابح

 94 مطربه افتحي ابب اخلالعه وان افتح

 94 ايمدير الفكل ايفالق آ نوار ال صباح

 95 عبدرمحن ضاقت يب وساع النوايح

 95 سامل ادعو يل ا ن هللا يرد اذلي راح

 96 من ميت الغور الاميين حسر لحبرق 

ن آ ثر ماحل يف القلب ماراح  96 بن مجيل ا 

 97 رسومه ا ن انمت آ عيان اخليل واسرتاح

 97 ايعيل بلغريب البارح احملرب آ صلح

 98 راحة الروح رد الروح ايروح ال رواح

 99 مرحبا مرحبا ايمن به القلب يراتح

 99 طاب ايمطربه ذااحلني والليل جوح

 100 ايادجع الطرف بعد الباراحه رح وانروح

 101 سامل الليهل آ مىس القلب تعبان واصبح
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 101 ايبن سكران رايم العافيه ابلبال صاح

 102 رشاب ال برار وهللا قهوة آ هل الصالح

 102 لح برق امحلى النجدي اذلي مابدا لح

 103 مرحيا ايسلميى ايدوى لك جمروح

 103 صبيح آ وصبيحه ذا اذلي جا املعمل من

 103 ايعوض لطبخت آ غلق وشل املفاتيح

 104 سايق الراح ، آ حتف هبا ال رواح

  حرف ادلال املهمهل

ليك القصد ايهللا يأ آ حد ليك ا   105 ا 

قرآ  الرساةل والعوارف ا ن ترد  107 ا 

بعاد  108 ايبن جار هللا آ يش آ حوالمك بعد ال 

 108 ايبن راشد عىس كل عمل بأ هل املعاهد

 109 مزمحي ماجعلتك يف قفا الركب قاعد

ذا عاينت من هنجهم حد  110 ايغريسه ا 

 110 دان ايمدجحي والفتح يأ يت ابل مداد

 111 ايامحر الرادي آ عياين لشوفك حديده

 112 طيبات اللقا هل عاد خبت آ وسعاده

 112 سكل ايمن يرصف يف عبيده مراده

 113 آ سودايبن عل بن ظفر وجه الهوى الليهل 

 114 ابرق النجد ابهلل وين ريت آ هل ودي

 114 عذب طال املدى واملوعد آ بطا بوعده

 115 يح ايسامل الليهل من القلب عنده

 115 مطربه ذكري النايس زمانه وعهده

 116 سعد هبت نس مي الود من حنو يل ود
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هنا طالت عيل الوعود  117 ابزايد ا 

 118 الوكيدهبلغريب اعمل آ حبايب بعمل 

 118 ايبن انرص طالت يف رىب يم ال وعاد

 119 آ ورد العيس ايسامل ودره هبا آ ورد

 120 هات ايسامل آ سعد من طلب منك ال سعاد

 121 ابلردحي آ حمك املغىن وحمك رداده

 122 بلغريب اعمل آ هل الغور واهل النجود

 122 بلغريب اعمل العشاق يف لك وادي

 123 ماجيت وادي الندى اندايبن صاحل مىت 

ليه امللتجا حني تش تد  124 سكل ايمن ا 

 125 ايمجيل العوائد سكل ايواسع اجلود

 126 سري القلب ايحادي مبغناك واحده

 126 ايسلامين عاد هللا يرد العوائد

ن بلغتوا منهتيى لك قاصد  127 زائرين ا 

 128 رد رآ سك ا ىل هللا وابسط آ يديك ايامحد

 128 هل يل يف الرضا مطمع آ وعاد جرية احلمث

 129 سويلمه مالقليب مل يزل يف ازدايد

 129 سويلمه قدرة هللا مالها من مرد

ن مريت ذيك البالدي  131 ايمعر ابهلل ا 

 131 ايبن راشد ترانمك مباقاهل امحد

آه ايسامل الليهل حدى القلب حادي  132 آ

 133 بلغريب انقطع من بورحبل املوده

 133 حبق املعرفه واملودهايدبيبا 

 134 بلغريب آ ين ذي حيل بذكره قصيدي
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 135 سعد مك درت يف ادلنيا منحي وصاعد

 135 ايعيل اليوم سلمى خلطت يف ادلوى ادلا

 136 ايبن راشد صفا ماان عىل رمغ ال عدا

لني املنهتيى اياهل ودي  137 اياهل ودي ا 

 137 سكل ايمن يغار الليل من لون جعده

 138 ايمنهتيى سؤيل يعود الصفا عادعاد 

 138 ايعيل قل ذلي ديين ودنياي وده

 139 سامل ا ن اكن مغنامك عىل مثل مااعهد

 140 ايودل سعد ساعدين مفااعهدك مسعد

آه ايماشع املشىك ا ىل هللا وحده  140 آ

ن الصوب ال ول جتدد  141 ايبن جار هللا ا 

نه امىس اليوم للرشح منقاد  141 ابجبري ا 

راده  142 قرة العني ال ش يا سابقه لال 

 142 انقل اقوايل ا ن اكنت دوال آ وجديده

ذا مريت من غري ميعاد  143 ايبن جابر ا 

 144 قرة العني لول قد س بق منك ميعاد

 144 حبييب عىس منك رده ، عىل من برا حاهل الصد

 145 سامل الطرف ايسامل يف الليل يقهد

 146 يقع رد اياهل ودي عىس بعد التجايف

 147 مطربه حادي العشقه حدى بأ هل وده

 147 ايبن سكران جاد هللا علينا جبوده

هنا هبت نس مي املوده  148 بن يزيد ا 

 149 ايبن سكران طاب القلب وامست متده

آه ايسامل الليهل جرح دمعي اخلد  149 آ
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 150 سكل ايمن يرد الصوت لضاق عبده

 150 والرتدادمكرثين الطلب خلوا الطلب 

 151 فضه ا ن جيئيت البحر اذلي موجه آ زبد

 152 حبيب قليب توسد ايعوض ساعدي

 153 عذب ضاق الفضا والضيق لشد ماامدا

 153 يقول بوعليا مضت ال عامر يف احلال النكيد

 155 حسني هبت نس مي القرب بعد املدا

 156 طاب ايبن يزيد املاء نعم طاب ورده

 157 يف هللا ولخفت منقود ينعذب ماخفت

 157 ايبن راشد تسمع مايقول املنادي

 158 ايقرة العني قليب والكبد والفؤاد

 158 ايبن سكران رد القلب واحسن رداده

 158 آ وقد آ وقد رعى هللا من نيار الغنا اوقد

 159 ايبن سكران سلمى سلمت يل قيادي

 160 سالم ايمن برا حايل بطول الصدود

 160 ايليل برا حايل بطول الصدودسالم 

 161 ذا غنا ايفضيضه صوتش آ ونغمة العود

 162 سكل ايمن صفته اجلود والوجد عنده

 163 ايبعيد املدا طالت مغوبتك جدا

بعاد  163 آ محد هللا يقرب مجعنا بعد ال 

 164 ايبن سكران طال امليح لطال مده

 165 رب جيتك بال عده ولماء ولزاد

 165 العني هل يعتاد يل منك مااعتادقرة 

 165 عذب عذبتين واتعبتين ابلرتداد
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 166 قرة العني عهل ينطوي ميح ال بعاد

 167 اياهل ودي كفى يكفي هنايه من ابعاد

ن الربا مابيننا لح وامتد  167 ايادجع ا 

 168 عواد ايقرة العينني ابهلل عواد

 168 ايبن سكران ماهللا قدره ليس يرتد

 169 صفا صفا املاء وطاب الرشب اياهل الورود

 170 ايمحمد لقينا الصرب فيه الفوائد

 170 عذب ماهذه البلوى وماذا الرتداد

ذا شفتك وعادك بعيد  171 جبيب ماكل ا 

 171 هابوزير آ رو عين ايحصيح العقيد

ذا مارآ ت حماس نك ترمد  172 عذب عيين ا 

 173 صوب جواسه آ برد ايسلامين ال كباد

 174 سكل ايمن مغران فيض فضهل وجوده 

 174 قرة العني ماكل مابدا منك ابدي

 175 هات ايابزايد آ ذكر لنا لك مبعد

 176 ايبن مره يعني هللا عىل ذا اجملاهد

 176 بن يزيد ا ن رد هللا علينا برده

 177 سكل ايابغي الوادي بربك ترود

 178 ايبن سكران اياحيل من ابل حلان غرد

 178 يقول بوعليا محدان ابين الس بع الشداد

هنا الليهل مالنه حدودي  181 بن سعيد ا 

 182 هب النس مي النجدي ن هيج جشوين وحدي

 186 سامل القلب هبت هل نس مي بالده

  حرف الراء املهمهل
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 188 لقهوة النب ايندماهنا ابتكرا

ليك صبابيت  189 آ موت وماماتت ا 

 191 والصمت حيةلومايل سوى ال طراق 

ليك صبابيت  191 آ موت وماماتت ا 

ذا نظرت بديع الصنع يف الصور  192 ا 

 193 شل صوتك ورد الرآ س ايراعي الطار

 194 عذب عذبتين لحل كل هللا ولابرا

 194 ايمىن القلب شفت اليوم ابلعني شاره

 195 ايعيل هل معك يل من حبييب رسيره

ن كنت للشل   195 تشورشل ايابجبري ا 

 196 عذب عز العزا مين وقل اصطباري

 196 هبت النود شل القلع ايسهل وارصى

 197 ايبن عل بن ظفر ساكل برب السام رس

ن رآ يت ذي جرين جر  198 سكل ايابجبري ا 

 198 عذب مك ذا ومك ذا يل عىل آ ثرك دور

 198 ايحياة النفوس املدنفه قل يل آ برش

 199 مولك خريهبن يزيد ا ن يف ماالقاه 

 200 هات ايبن يزيد الليهل الرحي وازر

 200 بلغريب آ هل حمثك ذي هبم كنت ثعار

 201 ايحياة النفوس املدنفه لتوارى

 201 ايغنميه فضيضه مروها يندر النار

 202 انزحني الوطن ايريت يل عندمك دار

 202 عذب ابنت يل البارح من آ ولك شاره

 203 ذا الصوره آ خرىعذب هل صور هللا مثل 
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ن ذاالليهل كام ليةل القدر  204 بن يزيد ا 

 204 بلغريب ا ن صيف احلي هبت نشوره

 205 عذب ماعاد يش غابيك من غايب آ مري

 206 بلغريب ا ن طغى طوفان ماء حبر ال قدار

 206 سامل اليوم جا جمدان مذعور حاير

 207 بلغريب اس متع قويل ومح حول ماشري

 208 ل هل احلب حايل وقارغبينه احلب 

ان تنواي ونبغا املسري  208 وجيه ا 

 209 بلغريب اقطع الرجوى من اخللق مره

 210 نسنيس ايجبريه بردي لهب احلر

 211 بن مشيهل عيل مق قابل اللوح واقرا

 211 ايبن جار هللا ادع هللا جيمل وخيتار

 212 ايعيل من تنوى يف طريق الهوى آ وسار

 212 العقول احلائره دل من حارايدليل 

 213 ايغريب اللحون امسع حلون القامري

 214 سكل ايابجبري ا ن ابن كل نور ال نوار

 214  وادي النيب ايامحد وطاه آ ووعورهيح

 215 ايبن راشد تراان اليوم ابعطيك شاره

ن وافيت والقلب مسرت  216 اببقي ابهلل ا 

ذا وافيت عذب اللام   216 الغرايبن ديمل ا 

آ ر مل آ مسيت بني الناس ل امسع ولسا  217 ىآ

 217 بلغريب ا ن قىض هللا كل خبري آ وخرب سار

 218 بن رجب ذكرتين مرشيق عرص قد مر

 219 رب وفقين ارشح يل بطاعتك صدري
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 219 رب عبدك عىل اببك حىن ابفتقاره

 220 نس مي ال طالل ايساري قبيل السحر

 221 قرصه قرص الليل فا ان ايعوض حب

 222 شابكه مااغبط آ ل من وقع يف الرشيره

 223 راهب ادلير ماكل ديرقهوتك مادار

 223 مطربه مايف املغنا عىل اهل الغنا عار

 224 ايغريسه لقيت الزين ذي كنت هل دور

ن بغيت ادلهر مينحك دره  225 بن خبيت ا 

 225 قرة العني ذا يش ماخطر يل خباطر

 226 ل الزايرهآ خطيت حايحياة النفوس 

 226 نسنيس ايغنميه واذكري حد مذكور

 227 سامل البارح اعرض يل مرتف وان مار

 227 ايبن سكران مامنصف من اهل التاكبري

 228 خيل الربق ايمخري وخذ منه آ خبار

 229 ايبن سكران قل ل هل الهوى طوفوا النار

 229 ايمدير الفكل عادك لنا ابتديره

 230 ورى نو الهوى فيه فرته ايبن حيىي

ليك مق قرب القرطاس ايبومعر  231 ا 

 232 سويقي احملبه سقاين . عش يه بك سه وداره

 233 ايودل عامر رسى ادلايج . فنام لكني يف داره

 235 صبا القلب اياهل التصايب . وقال ا ن شب الهوى جار

 236 هب نور الهوى والنو اياحصابنا اثر

 237 الس يل يف قاع غرباقرة العني مر 

ان  237 والنار اليوم بني الشفا ايبن سكران ا 
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 238 ايكحيل الران ريتك ابل حوال تدرى

 239 رب مابيننا موعد وان صوم واقرا

 239 سامل القلب يف مغ ومه وتفسري

 240 سامل آ صرب فهيي تأ تيك مك من بشاره

 240 عذب اكنت ليالينا بلقياك غرا

ذا اش تدت آ صربسامل اصرب عىل   241 البلوى ا 

 241 ايعيل قل ملن ابع اجلبب ابدلايكر

آخر  242 ايبن سكران هل للبني وآ ايمه آ

 242 هبت النود ايرب اجعل الرحي وازر

 243 ابيعني العطب شوف العطب يف بواره

ن بنا الباين ومسح جداره  244 بلغريب ا 

 244 يقول بو عليا حدى ال ضعان حادهيا وسار

 249 بوعليا بدا بدر السعاده واستنار يقول

 252 ايادجع الطرف شورك ذا اذلي القيت عاثر

 252 مرحبا مرحبا مرحيب ايحب زائر

 254 هات ابهلل ايخطيب . من رىب يم يل خرب

 255 فياجعبا مهنا ومهنا بدت لنا

 256 يقول بوعليا عفت عن يح سلمى دارها

 259 يقول بوطفهل مهت عيين غزير آ مطارها

 263 ايظفر مااطيب الليهل وما اهيا مسرها

  حرف السني املهمهل

ليك ايرب يف اصبايح وحني املسا  264 ا 

ل اعتصم منك ابليأ س   264 عذب مايل طبيب ا 

آمايل وخالف قيايس  265 رب خابت يب آ
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 266 ايبن جار هللا اجسع يف دىج جنح ال غالس

 266 عذب مايل ولدلنيا وليل وللناس

 267 مطربه هبت آ نواد الصبا من قدا الناس

نه نفى طريف ذليذ النعايس  267 سامل ا 

ن الش يطنه قدلها انس  268 اببقي اعرف ا 

 269 ايمطيل الوعود القلب من طوهل امتاس

 269 ايعيل شوف بوعليا يذر التناهيس

ذا ضاقت بك آ وساع ال نفاس  270 ايبن جابر ا 

 270 ابلك سراهب ادلير آ سقيت احملبني 

 271 قرة العني ضاقت من مغوبتك ال نفاس

 272 قليب اقطع معاليق الطامعات ابليأ س

 272 بلغريب اشهر ا ن يل عمل شاهر عىل الناس

 273 رح عىل ذا ايعيل سري العيسالرح ال

 274 ايين سامل ورى القايض يعرس عىل الناس

نه مدايم وك يس  274 دان ايمطربه فا 

 275 عندماحنت العيس ايعيل حن قليب

آه ايبن رجب ماحيةل الناس ابلناس  275 آ

 276 ابلرجب اكنت الغرفه واكنوا هبا انس

آه ايانس مايب من عوار وجتريس  276 آ

 276 ايعيل نود وادي الغيد ابلود نسنس

 277 جعيب ايصاح ذا يش مامعي هل قياس

 278 سويق الاكس ابدرين باكيس

 280 الاكسالاكس يعشقين وان اعشق 

  حرف الشني املعجمة
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 281 عذب لاكنت ادلنيا ولبأ هلها فاش

 281 مد كفك لعقد الود ايلبس الريش

 282 بلغريب اخنلعت اليوم من ثوب شايش

 282 قليب آ وصيك لتقطن يف آ رض ال شواش

 283 آ لف ايسني من ذا ادلمع ذي خد خدش

 284 فتشت يف قشايش ، لقيت فيه مايش

  الصاد املهمهلحرف 

 285 ايطالبا رس الطريق ملخصا . ومفرقا بني اجلواهر واحلىص

  حرف الضاد املعجمه

 286 ايحياة النفوس املدنفه ابلنيب رض

 286 ايبرك اليوم يوم اسفر ولكني رايض

هنا ضاقت يب انفاس الآراض  287 بلغريب ا 

 287 هبت النود ايسامل ا ىل ذيك الآراض

 288 عارضين قليل التعراضايبن ابنرص 

ذا لح حلظه  288 بلغريب آ نشد البارق ا 

  حرف العني املهمهل

 289 انرص امللتقا مغمن ولو اكن ساعه

 289 مطربه شيل املغنا عىس القلب يراتع

هنا غابت مىت الشمس تطلع  290 بن مجيل ا 

نقطاعه هنا ال   290 ماشع اليوم حققت ا 

 291 مرجععل ايسهل للوادي ومن فيه 

 292 بلغريب اس متع قول يذل اس امتعه

 292 بلغريب احلبيبه ذي هبا كنت والع

 293 ايبن نباش مسكني الغريب املولع
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 293 ساجع البان ايهادي جشاين بسجعه

 294 شل ايابرجب صوتك عىس ذاك يسمع

 294 بلغريب ادع من لان بغريه بداعي

ذا كنت تسمع  295 ايبشري اس متع قويل ا 

 296 عذب عذبتين محلتين غري وسعي

 296 عذب يف يوم مجعتنا املفرق جتمع

 297 قرة العني ضاق احلال بعد اتساعه

ليه آ مر الفريقني راجع  297 ساكل ايمن ا 

 298 ايمطوع عىس ورد الهوى ماهل اقالع

 299 ايبن ال س باط قلب القايض آ مىس مولع

 299 ايمىن القلب ماحال احلبيب املمنع

 300 ايبن مجعان سل من فرق الشمل جيمع

 301 ايبن اثمر عىس مامر يف قشن يرجع

  حرف الفاء

 302 ا ن ش يئت تظفر اي اخا ال نصاف . بتصوف القوم الكرام القايف

 303 آ دار علينا الك س من لطفه اخلفي 

 303 عذب وهللا وهللا اذلي ارجو وذي خاف

 304 ايعيل كيف عاد اليوم ابب التوقاف

 304 ايبن جار هللا ضاء النجم بعد انكسافه

 305 ايبن ال س باط شدينا وال عيان تذرف

 305 ايبن ال س باط شدينا ول القلب صايف

ن وافيت الطموح اذلفيفه  306 بلغريب ا 

 306 ايبن واثق عىل ذا خمي القلب واوقف

 307 ايحمري عقول آ هل العقول آ عطف آ عطف
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 308 املنازل خاليفكيف ايابرجا ل هل 

آه ايمطربه قايض الهوى جار وارسف  308 آ

 309 ايمطيل املدا ايعذب يكفيك يكفي

 309 ايحسن ابطبق ماحال منيتين خلفي

 310 ايظفر كيف قصة قايض آ هل الهوى حاف

 310 رب ال رابب ايمن هو لعليت شايف

ن قليب قليل التعراف  311 رب عرفين ا 

 312 الصبا حني تلفيابزايد انشد آ رايح 

جناف  312 ابوزير ا ن جفا جايف وجا منه ا 

 313 ايعيل هللا آ عرف يب من اخللق والكف

 314 عل والصلح ايذي طول احلرب يكفي

  حرف القاف

 315 عاد يل منك رده ايظيب العقيق

ن وافيت فتان ال حداق  315 ايعيل ابهلل ا 

 316 ساح ايسامل امليدان هل من مسابق

نه الليهل شىك القلب واش تاق  317 ابزايد ا 

 317 ايعيل بن حسني الشب يف نييل آ حرق

 318 طالبني الكامل اسعوا معي حنو طريق

نه امىس لك معقول مطلق  318 بن يزيد ا 

 319 عذب هو صدق آ ان سويت يش غري ليق

آه آ ان ايفضيضه ذقت ماليس ينذاق  319 آ

ليه امللتجا ساعة الضيق  320 سكل ايمن ا 

 321 عبدرمحن نبغي مايض القول يلقا

 321 بلغريب انهتيى يب السري واوقف برايق
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 322 ايعبيد آ يش حال آ هل اخلدور الرشايق

 323 سكل اي من طام عشقه عىل لك عشقه

 323 ايعيل قل ملن آ سقاين العلقم العق

 324 منذري ساروا آ حصايب وان آ مسيت معتاق

 324 غىن وصفقماشع اليوم اياهل ادلان 

هنا هبت . وشب رشاهنا ال شواق  325 عبد السالم ا 

 326 ابجبري افهم املعىن وخذ منه مادق

 327 ايمىن القلب غاب النور واغدرن الآفاق

 327 قرة العني هل عادك حتب اتفايق

 328 سويلمه مااطيب اللقيا خالف الفرايق

ن العاليق عوايق  329 ايعقيل الصحيح ا 

 329 دعى داعي من اهل امحلى افقه بلغريب ا ن

 330 ايظفر بن معر وده هللا البايق آ بقا

ذا قالوا فقل ذاك حتقيق  331 ايبن راشد ا 

 331 ابوزير اعط من هل ال مر واخللق خلقه

 332 بين مغراه جد السفر بعد التعواق

 333 هبت النود ايمشالن من حنو يرقق

 334 شل ايابجبري الصوت واجحل عىل شق

 334 بروق امحلى ليال تأ لق

 335 ذكرت عهدا بيننا قد سلف ، يف ظل ابانت العقيق

 337 مق غننا ، وقل ذلايك العذول ال محق

  حرف الاكف

 340 رب عبدك ملا مسه من الرض انداك

 341 ايبن راشد عىل معىن قصيدي وبسك



634 

 

 341 عذب حالت رصوف ادلهر بيين وبينك

 342 الطويهل بفعكلعذب قرصت الآمال 

 343 ايغريب الصفات الفاتنات آ يش حاكل

 343 عذب رديت رآ يس منتكف من فعاكل

 344 قليب آ وصيك خذ قويل جتد فيه طبك

 344 ايكحيل الران عل انقطاعي يل آ برك

 345 ايمطيل املدا مك ذا متاطل مدينك

 345 عذب ش تان وهللا بني حايل وحاكل

 346 لميكلايدوى لك دا مليت من 

 346 ايمىن اللقلب هو مافيك رآ فه لعبدك

 347 مطربه قال حمبويب يل احفظ لسانك

 348 ايمقفي عش يه لحترك سوارك

 348 عذب لذا ولذاي وليل معك ذاك

 348 قلب لحول ماذا مااذلي اليوم صابك

ل احتجابك  349 ايريض مابالين ابلبال ا 

 350 آ عناكزاهري قل ملن يف مذهب العشقه 

 350 ايبن عزان سمل للمهمين يعينك

 351 حبيب مايل ولو فكيت عنك انفاكك

 352 ايبن عل بن ظفر علق مبن ليس ينساك

 352 ايمريض اجلفون آ مرضن قليب جفونك

 353 ايمسيع ادلعا عبدك عىل ابب رجواك

 354 عذب عكل تداوي من علق فيه سهمك

 354 ايحياة النفوس القلب مرهون عندك

 355 يوسف احلسن هل يوصف يف احلسن مثكل
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 356 عذب ماعاد يل مرىم ا ىل مي مرماك

 356 قابل التوبه آ كشف من عبيدك عذابك

 357 ايبن سكران هل طب احملبني يدرك

 357 قرة العني ماحبيت يش غري ل جكل

 358 مكحل العني آ ان ساكل مبن كحكل

 359 شل ايبن رجب ذا الليهل العيد عيدك

 359 آ ل ايحبيب تلفت . وشفين فديتك بعينك

 360 ايحياة النفوس آ يح املعىن بلقياك

 361 عذب عذبت من عيل منامه عذابك

 361 عذب قد حب يل خيل طريقك وخليك

 362 قرة العني ماان معرتض يف فعاكل

 362 ايبن سكران ماافرح عندان من جميك

 363 ايادجع الطرف بعد البارحه رح بفاكل

 363 عذب س بحان من متت حبمده معانيك

 364 راعي احلجل عكس خاطري صوت جحكل

ان آ عنيك   365 واظيب ايرشيج ، لحتسب ا 

  حرف الالم

 367 قف ابملطي حضى عىل ال طالل

 371 ايرب ابلش يخ اجلنيد وخاهل . وشقيق والش بيل وشهرة حاهل

 372 ايمن لقليب ابلصبابة ممتيل

 375 فعال . وحال يف  حقيقهتا حمالمقال ليصدقه 

ليك حايل . وصدق ال عامتد عليك مايل فتقار ا   376 دوام ال 

 377 كفي مالمك ايسعاد فا ن يل . قلبا هناين عن سامع العذل

 380 وقائةل ابهلل صف يل متامي . آ رضبه طول النوى كيف حاهل
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 380 قال الفىت اجلويه عيوين مالها . جمروحة اخلدين من هطالها

 383 حنت العيس واش تاق املعىن ا ىل السول

 386 ايبن جار هللا اش تاق املعىن ا ىل اههل

ن الود رثة حباهل  387 ايبن جار هللا ا 

 388 ايبن جار هللا آ يش آ حوالمك ذا الليايل

 388 ايحبيب القلوب آ نظر ا ىل ضعف حايل

 389 ايكحيل الران مايل وللبني مايل

 389 ممتحن وانت سايلايمىن القلب ثران 

 390 بن يزيد الهوى ل ههل وهل عندان احوال

 391 عذب كنا واكن ادلهر وادلهر حايل

ن كنت شالل  391 شل ايابالعذارى شهل ا 

 392 عذب عذبتين واضنيت ابفعاكل احلال

 392 مندري مالسؤل القلب من مزنهل مال

 393 ايبن ال س باط جد العزم واحلال ماحال

آه   393 ايمبعدين ابعادمك مس حايلآ

نه ضاق يب آ وسع احلال  394 ايبن جارهللا ا 

 394 يرقق كام ال ل اايعيل ما ملاء مي

آه ايسامل اش تقنا وشوف  املدا طال  395 آ

 396 مطربه منهتيى املأ مول ذي منه الآمال

 396 جحريب هل ربوع الود ال ول عىل احلال

 397 جامع املال كل ماكل ومولي هل مال

 398 ايبن عل بن ظفر جل اذلي هيدي الضال

 398 رب ساكل حبرمة ممي حاممي دال

ليك بأ هل الكسا ساداتنا خري آ ل  399 ا 
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 399 ايروح ال رواح هبت منك رحي الوصال

آمال  400 عذب هو عاد عندك مثل ماعندي آ

 401 سويلمه ماحملبويب جفاين ومال

 402 حبيب هل للمعىن بعد قطعه وصال

 403 ايبن راشد بيل من دمعك اليوم ابيل

 403 حبيب مايل معك دعوى وليل مقال

 404 بن يزيد اعتصم ابهلل ودع لك من قال

 405 مطربه راعين البارح مقال اذلي قال

 406 عذب مااوحش خالفك ايمىن القلب ال طالل

 406 البارح القلب شاهد يف غلس ال نسدال

 408 التذللايبن مجعان آ ان قد كنت حب 

 408 خثني الظالل الرهط ينيش يفايهللا عىل 

 409 آ خبار عن هنج مكه ايهبوب الشامل

 411 ابعوض شل صوتك ايفصيح املقال

 411 ايفضه احلادي اس تدىن راكبه وحال

 412 يب احلال مانع اليوم مانلقا غنا ط 

 413 حبييب عىس منك حيهل . ملن لدرى كيف حيتال

 413 ترهب . ترى سايق آ هل الهوى اقبلآ ل ايندميي 

 414 آ يامن قلت ايداين تدانيت لكي

 415 ايحياة النفوس آ حييت غريي بقتيل

 415 انرص ارفع ابل صوات القوايف وبلبل

 416 جبريه يقولون ا ن ودي تقللاب

 416 سهل ابهلل سل املوىل عىس انه يسهل

ن الهوى يش به الشل  417 شل ايبن سعيد ا 
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ذا بعد العشا شد وازملايبن   418 حامد ا 

 418 مطربه قال حمبوب القلوب الوفا حل

 419 سكل بك سكل بك ايمن عن ادراكنا جل

 420 ايجبري آ دن من دار احلبايب وقبل

 420 سعد مارآ يك آ علمين مبا رآ يت واجعل

آه آ ان ايبن جار هللا عىل من حتمل  421 آ

قل ايابعوض من ظل يقيل يقلقل  422 ا 

 422 ايسامل الوادي ومن فيه قد حل يح

 423 ايعيل بلغريب القامس آ صلح وعدل

 423 ايبن عيىس بيل ابيل من ابعاد خيل

 424 ايكحيل الران هوبك من البني مثيل

ن مل يسعين ابب فضكل مفن يل  424 رب ا 

 425 ايبن راشد بربك سكل والعهد ال ول

 426 عذب ماعادان قائل كل افعل ولخل

 426 ايشفا من هفا . قل يل مىت الوصل قل يل

 427 نس مي ال طالل ماحال اهل ذيك الطلول

آدم القل ن قل العقل يف ابن آ  428 بلغرب ا 

 429 ايجلا آ هل اللجا ايحامل آ هل امحلايل

 429 ايمىن القلب فعكل يف احملبني يوحل

 430 عساك ايذا املعاتب من عتابك متيل

 431 ابلعيس واش تل بن رجب سار حادي العيس

 431 مر يف معريك ايسعد يسحب ذيوهل

ن بدا كل قرة العني قل هل  431 بلغريب ا 

 432 ايظنيين ضنا حايل ولاطمع حبيهل
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 433 ايطفيل الظبا هل كل وهل فيك حيهل

 434 بن يزيد الهوى ل ههل وهل عندان آ حوال

 434 ايمىن القلب زين اعامران راح بطهل

 435 ذا ايابعيل لمتهلشل عىل الصوت 

 435 ايرزينان شل الصوت نقهل بنقهل

 436 عذب جادت ليايل املعمتر ابملقوهل

 436 بلغريب آ دن للنادي عىل حني غفهل

 437 ايعيل بلغريب آ نظر يف الكون لكه

 438 ابغي احلمث ذي عيين ومعناي حهل

ن كنت تبغا يف مسريك دلهل  438 ساير ا 

 439 اذلي هيدي الضالبن عيل بن ظفر جل 

ين قليل ادللهل  440 سامل آ ين ادلليل ا 

 440 عل والصلح اياحملرب خذ احلد لكه

 441 ايمىن القلب حايل حال معيوب لكه

 442 ايمعمل بىك ابيك جفاوبه مثهل

 442 ايمجيل العوائد عد عيل ابمجلاهل

ل احملبه وس يهل ليك ا   443 عذب مايل ا 

 443 والظنون امجليهلعذب لول اعتقادي 

ن بدا كل منهتيى السول لكه  444 بن يزيد ا 

 445 عذب مايل وللعاذل حمين بعذهل

 445 ايبن سكران خاب الوقت بل خابوا آ ههل

 446 ايبن سكران كيف الرآ ي هل عاد حيهل

 447 عذب طال املدا منك ولحب طوهل

 447 ايبن سكران حمبويب بعد من حالهل
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 448 آ هل الهوى حمنة آ ههلايغبينه فراق 

ن بدا كل نور ال نوار قل هل  449 بلغريب ا 

 449 غبينه الود بني آ ههل نسب متصل

 450 بلغريب ا ن حدى حادي ا ىل الراحه آ جعل

 451 مرحبا مرحبا ايمرحبا ابذلي اقبل

 451 قابل الوادي املطلول ايسعد واقبل

 452 ايعيل هل ملن حالت عليه احلوايل

 452 هللا مباقاهل رسوهل وقاهلآ عبد 

 452 سائيل عن رسويل البارح آ دا الرساهل

 453 بلغريب التفت ليل هبا زل عقيل

 454 عذب ماعادان من بعد قصتك كل خل

 454 شل ايابالعذارى ا ن شفهتا قابلت شل

آه ايابعوض ماحد ذي ال ايم مثيل  455 آ

 455 سالم ايمن ا يل آ رسل وان آ هوى رسول

 456 ايمسافر ا ىل الغيل الوزيري متهل

 457 يقول بوعليا عىس بعد انقطاع يل قبول

 459 يقول بوعليا توقف آ هيا الغادي قليل

 461 ايبن راشد بيل من دمعك اليوم ابيل

 462 ذهنوين ذهنوين ، قلبوا مايل عىل املال

 463 ابزايد آ ذكر آ ايم الصفا والسقاهل

 463 خياهلمطربه غاب من لغاب مين 

ن دمنة بور قالت مقاهل  464 بلغريب ا 

آه ايابعيل هل يل من البني ميهل  465 آ

 465 قرة العني جض العبد من ضعف حاهل
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 466 هكذا ايمحزيه شيل الصوت ابهلل

 466 عذب لاكن ليل السبت ماشد ليهل

 467 معتين عاد نفسه متههل يف هملها

  قافية املمي

 470 غنا ماانت مليومايكحيل الران زدين 

 471 بن يزيد اس توى اجملرى وابنت جنومه

 471 هبت النود والقلب اجنىل منه اهلم

 472 عذب يكفي من التعذيب ماقد تقدم

ن كنت تعرفه ابمسه  473 ايعيل بلغريب ا 

 473 ابرق البارح آ رقين وعيل منايم

 474 مطربه ماحملبويب وعدين ولمت

 475 آ مهايبن راشد عىس اليل رد موىس ا ىل 

 475 عمل ايهاديه من حيث آ ان حب ال عالم

هنا حنت راكب العزامئ  476 بلغريب ا 

 476 بلغريب اتبع آآاثري وماقلت قل مت

آه ايابزايد آ ين الهبوب القدميه  477 آ

ن القلب هبت نس ميه  478 هب ايسامل  ا 

 478 سويلمه سمل هللا من به القلب هام

 480 ايعذب ال فراد مابيين وبينك الكم

 481 سكل ايحرية آ فاكر العقول السلميه

ذا رآ يت احلبيب اذلي مث  481 بدر ابهلل ا 

ذا هللا زاد ردك ا ىل مث  482 ايبن سامل ا 

 482 ابلعشريه حقيقه علمنا اليوم موهوم

 483 ايغريسه رسى رحي الصبا من قدامه
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 484 آ وهامعذب اكنت معي غلطه واكنت يل 

 484 ابجبري آ هل ذاك الواد والود ال قدم

 485 عذب حال القضا بني املعىن ومارام

 485 ايبن جار هللا استشفع ا ىل هللا ابمسه

 486 ايبن ابنرص جرمين ول القيت جرمه

 486 حبييب رماين بعينه . وانكنت مااحس به رايم

 487 سالم ايمن بذكرامسه يزين الالكم

 488 ايابطوق واجلو غميهبت النود 

 489 غيث املس تغيثني ترمحسكل ايمن ي 

 490 ايبن راشد عىس تعزم معي مي سلمى

 490 ايبن سكران دره ابلعطاشا عىل املاء

 491 اياهل ودي هنا يش طري املاء من املاء

 491 بوس بول احذر احذر تظهر آ مر اوتلكم

 491 بن عيل بن ظفر حمك القضا قد تقدم

ذا انى مناي الرش مثيقول   493 بوعليا ا 

 496 سعد عكل ا ىل ادلمنه حتب التقدام

 497 ايحامم امحلى بلغ فديتك ساليم

 498 حرك الطبل ايسامل عىل صوت سامل

 498 فضه امحلدهلل اذلي من وانعم

 499 ابحبال ا ن حايل يف احملبه تقسم

 500 بن رجب فرج الباري هممة من اهمت

 500 عن احلي واعمل رائد احلي حدثين

 500 كيف ايبدر عينت البدور اذلي مث

 501 ايبن سكران آ رى عمل اذلي حبه آ ومج
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 502 ايبن راشد سالم هللا عىل اهل السالمه

 503 قهوة انهيه طابت عىل امس املعمل

 503 عذب من قال آ ان مثكل كذب يف الكمه

 504 سعد هل عاد سول القلب يرعى اذلمام

 505 ايفضه من احلمث نسمههبت اليوم 

 506 البارحه ايظنيين ماهنيت املنام

 506 قف ايحادي الراكب ن بني الغضا والرند ، ويح آ هل اخليام

 508 بلغريب انفتح يل ابب قد اكن مهبم

 508 ايبن سكران شل الصوت وافتح به الفم

 509 عذب مايل كذا ماابل جوي مغمي

 510 مجعذب قد يل ثالث آ ايم منمك وهن 

 510 ايامحد ا ين لقيت اليوم زين الرتاس مي

 511 بن رجب عن ايمسيل حزن لك همموم

ن كنت تبغا  تعظم  512 عظم امس العظمي ا 

 512 يقول بوعليا رسى يل من رىب دوعن نس مي

 514 البارح آ رقين بعيد النوم غراد امحلام

 518 يقول بوعليا ضواين منك ايحلو النظام

 520 هل عاد العهود القدميهعرفوا الش يخ 

 520 من رسويل ا ىل ذاك اذلي مااعرف امسه

  حرف النون

ن رآ يت نور ااملدينه  522 سكل ايابجبري ا 

 523 ايحامم امحلى الشايك عىس هللا يعينه

 523 ايمجيل آ يش قوكل يف اذلي بني البني

آه ايعذب مك يل يف حمبتك متحني  524 آ
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 524 الطور ال مينايامحد آ هل الندى من جانب 

 525 عذب لواكن تسعد من متىن الامتين

ن الهوى من قادم ادلهر ديين  526 سامل ا 

ن ادلان يل فيه معىن  526 دان ايسامل ا 

 527 عذب مك ذا ا ىل مك ذا النوى والتلوان

 528 مرحبا مرحبا ايزائري يوم ال ثنني

 528 قرة العني مك ذا كل مواري عن العني

 529 ايسامل وزد فيه حنهحرك الطبل 

نه دىن القلب لدلان  530 دان ايابزايد ا 

 530 ايبن جار هللا ادع هللا لنا ابملعونه

ذا حن  531 حرك الطبل فا ين حن منه ا 

 532 ابلعذارى راكب العزم للعزم حنني

 532 غطريف ايفضيضه ريت من هو مغين

 533 مطربه مر زين العمر يف خس معىن

 534 وادي العجل ايبن سكرانعلمك اليوم من 

 534 سائيل عن مقالت الرجال اس متعين

 535 ايعيل بلغريب اليوم هبت صباان

 535 سامل اليوم حركين وانكنت ساكن

 536 جرية احلمث قد كنا وقد اكن مااكن

ىل معهده حن  537 جرية احلمث حن القلب ا 

 537 سويلمه دان فا ن القلب لدلان دان

 538 زال منش العنا نعمي ايعني قري

 538 سويلمه حن قليب من مغانيش حن

 539 سامل البني عناين وقدين معىن
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 539 ايغنميه جشاين طيب صوتش وحلنه

آه ايذيك ذي حري حصيحات ال ذهان  540 آ

ن كنت تفطن  540 ايبن جار هللا احفظ نفسك ا 

ىل الوادي الزين ذا جيتوا ا   541 ايبن معبد ا 

 542 الفرقه ومااحال التداينايريض مااعرس 

 542 دان اي من دان حىت حمى لك داين

 543 ايعيل خل خلق هللا عىل هللا خذ الهون

 543 عذب جددت يف ابكل عىل آ يديك ديين

ن بدا كل طارش من مبين  544 بن عبيد ا 

 545 اي آ م س يد ذلا التعويض وقت الضحى شان

ن مريت مابني ال دانن  545 ايعيل ابهلل ا 

 546 ريهتا ترجع الليهل س نه ايغبينه

 546 ايبن ال س باط خذ قويل وبلغه عين

 547 ماشع اليوم حركت القلوب السواكن

 547 ايبن جار هللا اش تاق الغريب املعىن

 548 ثنا هللا البنياعذب لاكن يوم كل ل

 548 مطربه تعرفني امس احلبيب آ وماكنه

 549 حبيب ايهللا عىس رده ملن يف العنا

آه ايذاك ذي قليب محل هل آ مانه  549 آ

 550 قرة العني قرت عني من رآ تك عينه

ن مريت يف ربع غنا  550 بن رجب ابهلل ا 

 551 قرة العني مايل قصد يف عايل آ ودون

 552 نس مي ال طالل هل رآ يت آ دجع الناظرين

 552 ايابعوض حمك املغنا . وشل صوتك وقل ايدان
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 554 حيب الغنافضيضه القلب ماعدا 

ليك ايسامع النجوى ومايف العلن  556 ا 

 556 مرحبا مرحبا ايفائق اخلرد آ لفني

 557 بلغريب ا ن ظهر صوتك وغنيت ابدلان

 557 عبد رمحن وهللا ماكام عبد رمحن

 558 اس توى الرشح ايطرفه وثنتني ابثنني

ذا كل عنايه تعىن  558 آ ل ايحويدي امجلايل . ا 

 559 الكرس يرجع كام اكن ايبن سكران عاد

ذنه  560 بن رجب شل خل العذب يسمعك اب 

 561 محى هبت العليا حضى يوم ال ثننيمز 

 561 حبيب هل ترجع آ ايم الصفا ذي مضني

 562 بن عبيد اس متع واتبع من القول ال حسن

 563 فقع الطبل ايسامل وخذ واعط منها  

 563 بن رجب لجتي العاذل ولتس تظنه

 564 اس متع قويل وخذ منه بيتنيايزايد 

 564 عذب لواذلي يل منك من قبل لكون

 565  مك القيته تهنب يف الزينذا الرساهل

ذا ارشفتوا عىل اطالل دوعن  565 ايبن صاحل ا 

 566 بن رجب ساروا اليل مانبامه يسريون

 567 انهيه آ لني آ لني اليوم ايانهيه آ لني

 567 العنيعني ال عيان هل منا ترى عينك 

 568 ايبن سكران حرك لك مااكن ساكن

 569 ايمىن القلب قليب منك موجع وتعبان

 569 ابيزيد ابرص الراحه مع مجمع الزين
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 570 عبد رمحن وين الوعد ابعبدرمحن

 571 سويلمه يف حلون ادلان معىن لنا

 571 ابمس ال هل الواحد الوحداين

 573 براينايحويدي عيس ال حباب ، قل ملن حبه 

 574 هبت كل آ نواد ايمطرب وطاب الغنا

 574 بلغريب انرشح قلب الغريب املعىن 

 574 ايبن راين اياحيل من تغىن وغنا

 576 معدن الغيب قطنا العرى وانقىض ادلين

 577 ايعوض قل ذلي لكه غياث املساكني

 577 عذب مك كل تسقيين باكس الهواين

 578 وحط هبا يف رايض الهناقف ابملطااي عىل املنحىن ، 

 579 ايسويقي الصفا قد طاب ، مرشب آ هل الهوى الهين

 580 مق ايفقيه ، وامحد عىل ذا يغين

 581 ايظفر بن معر ماشفت ذا احلني ابالعني 

 581 ايابعوض حمك املغنا ، وشل صوتك وقل ايدان

مسك ذي يف الغيب مكنون  583 رب ساكل اب 

 584 غصن البانهصاح طري العشقه ن فوق 

 586 قرة العني مااحظى من حظي بك عيانه 

 586 بن رجب ماجعب مثل اذلي قد نظرانه

 586 مق شدها للسري ا ىل آ وطاهنا

 589 ايذا املعمل اي آ بو اجملانني

 589 امحلد هلل عىل مادان ، والشكر هلل عىل حالنا

  حرف الواو

 591 رب مايل عىل تأ ثري قدرتك قوه 
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 591 آ وصيك غلق عنك ابب ادلعاويقليب 

 592 بن جبري ا ن رسيت آ ورآ يت غريك تنوى

 593 عذب ا ن كنت عن هنج احملبني غاوي

 593 ابزايد انرشح للش يخ واطلبه دعوه

 594 جعب ذي انر يف اجمللس وثرها غوى

 594 عذب عل ادلعاوي ال وهل ذيك تطوى

ن احلب والبني بلوى  595 ايبن جارهللا ا 

ن امرك آ قوىعذبت   595 قريت كل بني املل  ا 

 596 ايبن مجعان حمبويب اذلي حب واهوى

 597 او لك بدبه ابمس بريب بديته حني 

ن الهوى اثرت آ نواه  598 شل ايبن عبيد ا 

 598 معتين ابدلعا دع مامعك من دعاوي

  حرف الهاء

 599 وادي الغيد طابت ايفضيضه جمانيه

 600 ماها مرشيق مااطيب الليهل وماذل

 600 رب ال رابب ايمن لبدا خاب داعيه

 600 ايبن جار هللا ادع هللا لقليب يعافيه

 601 مطربه خبت من دخلوا بالده وشافوه

 601 سارح اليوم مي السور يبغا يصلها

 602 غن اي بن عوض قل يح دوعن ومافيه

 602 سكل ايليل هو املعىن ورآ س العنيه

 603 مهنا كراهاايبن ابنرص عيين عال 

 604 يه الرساةل لدلاري مبا فهيا

  حرف الالم مع ال لف
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 605 ايعوض ايعوض همالك همالك همال

 605 ايمىن القلب كبدي ك هنا فوق مقال

 606 مرحبا مرحبا ابملهدي الهادي آ هال

 607 ايظنيين لقيت اليوم ثنتني مهال

  حرف الياء

 608 مرحبا مرحبا ايليل بلواحه آ حيا 

 608 منهتيى السؤل هو ذا الوعد ماهل هنايه

آمايل عىل لك نيه آه ايمنهتيى آ  609 آ

 610 بك زهيهعذب اكنت ليايل مجعنا

 610 صامت احلجل يل يف مصت جحكل شفايه

 611 ايصبا جند ايذي جيت من ربع حباي

 612 ايغنميه بدا يمتي وعاد آ هيل آ حيا 

 612 عذب ماعاد يل مطمع ولعاد نيه

ن املعىن بك معه كل وصيه  612 عامر ا 

 613 ايبن صاحل صالح الغي عندي غوايه

 614 بلغريب انقبض خيل عىل غري سايه

 614 ايعذيب اللام ، ماكل عيل تكرث التيه

ايه  615 ش نف الاكس ايسايق الهوى واعطين ا 

 615 مزمحي وين عاد احلي هل آ نه آ حيا

 متت وابخلري معت

 

 


